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Bözödújfalu nem akar meghalni

A gyermekek, unokák, dédunokák tovább éltetik a falu emlékét

Árnyéksirató

Az Egyesülés negyedi buszmegállóban számolom az egykor árnyékot
adó fák helyét, a fűből kikandikáló
egykori csonkokat. Évekkel ezelőtt
nem kevesebb, mint tizenegy közepes
nagyságú díszfát vágtak ki a buszmegálló felújítása címén.

____________2.
Pótfelvételi
a MOGYE-n

Szeptember 14-én pótfelvételi vizsgát
szervez a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem Általános
Orvosi, Fogorvosi és Gyógyszerészeti
Kara. A felvételi módszertana nem változott, iratkozni szeptember 6-7-én
lehet online, azaz számítógépes formában.

____________4.
Győzelemmel
kezdte a 2. ligát
az ASA

A 2017–2018-as labdarúgó idény első
2. ligás találkozóját Marosvásárhelyen
játszották, ahol az élvonalból az elmúlt
évad végén távozott helyi ASA a 3.
liga első csoportjának győztesét, a Iaşi
megyei Ştiinţa Miroslavát fogadta.

Bár egyre kevesebben vannak, akik átélték a borzalmat,
hogy el kellett hagyni édes otthonukat, Bözödújfalut, az
évente augusztus első szombatjára időzített megemlékezésen részt vevők száma nem fogyatkozik. Jön a néhány faluval
odébb lakó, nyolcvanas éveinek a végét taposó idős asszony,
de az is, akit több ezer kilométerre vezérelt a sors. És talán
ami a legfontosabb, jönnek a gyerekek, unokák, dédunokák,
akik, bár nem élték át a történteket, magukénak érzik szüleik, nagyszüleik emlékeit, fájdalmát, így a vízzel elárasztott
település szellemisége ma is elevenen él.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

A szombati hőség ellenére ezúttal is sokan jöttek el emlékezni az
immár 27. alkalommal megszervezett találkozóra. Az a csodálatra méltó
ebben a közösségben, hogy az idő és a földrajzi távolság ellenére ma is
úgy érzik, hogy összetartoznak, amikor évente „hazajönnek”, szinte családtagként köszöntik egymást, örömmel értesülnek arról, hogy az egykori
jó szomszédok – akik talán már nincsenek is az élők sorában – unokái,
dédunokái hol élnek, mivel foglalkoznak. És bár a szülőfalu közelében
felelevenednek a fájdalmas emlékek, jó érzés találkozni.
A keserűség és lázadás mellett ma már ott van a hála
A hagyományhoz híven idén is katolikus szentmisével kezdődött a
megemlékezés, Boldizsár Ferenc plébános szólt a település emlékére felállított siratófalnál és kopjafafalunál összegyűltekhez.
(Folytatás a 4. oldalon)

Vegyes vállalatokkal
fejlesztenék a haderőt

Adrian Ţuţuianu védelmi miniszter azt
nyilatkozta pénteki sajtóértekezletén,
hogy a gazdasági fejlődés jelentené a
legjobb megoldást az ország biztonságára, ezért támogatja olyan közös vállalatok létrehozását, amelyek a haderő
fejlesztéséhez szükséges eszközöket
gyártanának.

„Olyan közös vállalatokat szeretnénk létrehozni, amelyek Romániában gyártanák a haderő
fejlesztéséhez szükséges eszközöket és amelyek
egyúttal hozzájárulnának a gazdaság fejlődéséhez. Azt gondolom, hogy a gazdasági fejlődés jelentené a legjobb megoldást az ország
biztonságára” – mondta a miniszter.
A Mediafax szerint a védelmi tárca az amerikai
Bell Helicopters nevű harci helikoptereket gyártó
vállalattal is egyeztetett arról, hogy közös gyárat
létesítsenek Romániában. A gyár a tervek szerint
nemcsak a román hadsereg számára gyártana helikoptereket, hanem külföldre is értékesítenének
belőlük. Ţuţuianu megerősítette, hogy olyan hadipari vállalatok képviselőivel is tárgyalt már,
mint az Iveco Defence, a Ryan Metal Group, illetve a General Dynamic Land Systems, valamint
a Romarmhoz tartozó romániai hadipari vállalatokkal is egyeztettek. A miniszter felsorolta azokat az eszközöket, amelyekre a legsürgősebben
szüksége lenne a hadseregnek: 173 tehergépkocsi
(131 millió lej), 48 mentőautó (13,2 millió lej),
muníció (12,4 millió lej), de szükség van autóbuszokra, védőfelszerelésekre, védőmellényekre, sisakokra és védőszemüvegekre is. (Agerpres)

____________7.
Új kezdet a Maros
KK számára

Ha a korábbi években augusztus 5-e
táján kezdte meg a felkészülést az új
bajnoki idényre a Maros Kosárlabdaklub, az idén csupán augusztus 20-ára
várják a vakációból a játékosokat,
hogy összegyűljenek Marosvásárhelyen.

____________9.

A legnépszerűbb
olvasmány?

Bodolai Gyöngyi

Immár kezd megszokottá válni, hogy szinte mindenik oktatásügyi miniszter elkövet valamilyen kisebb-nagyobb
baklövést, amiért elővehetik még néha a nevét a feledés
süllyesztőjében rostokoló hosszú névsorból. Ha Ecaterina
Andronescura úgy emlékezünk, mint aki felborította a romániai szakoktatás korábbi szerkezetét, Liviu Pop jelenlegi tárcavezető nevét valószínűleg a testnevelés és sport
tankönyv miatt fogják emlegetni.
Pedig nagy reményeket fűztek személyéhez a tanerők,
akik felszusszantak, hogy végre nem egyetemi oktatóra bízták az oktatásügyet, hanem egy olyan politikusra, aki az
általános és középiskolai oktatásból az ágazati szakszervezeti mozgalmon át került egy korábbi rövid intermezzo
után másodszor is a tanügy élére. Ezért is találhatjuk furcsának, hogy a Kolozsváron végezett matematika-informatika tanár a testnevelés és sport tankönyveket illetően
ragaszkodik körömszakadtáig a törvény előírásaihoz. A
kellemetlen az, hogy a szeptembertől ötödik osztályba lépő
mintegy 170.000 diákkal kísérletezik, azzal a nemzedékkel,
amelynek az eltelt évek során nem biztosították a tanterveknek megfelelő tankönyveket a fő tantárgyakból sem.
Ahelyett, hogy az új ciklus kezdetére megoldotta volna ezt
a valóban aggasztó helyzetet, mint hírlik, mindössze
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 9 perckor,
lenyugszik
20 óra 45 perckor.
Az év 219. napja,
hátravan 146nap.

Ma IBOLYA, holnap
LÁSZLÓ napja.
IDŐJÁRÁS

Zápor, zivatar várható
Hőmérséklet:
max. 320C
min. 180C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
21, 32, 4, 40, 23 +9
Kiegészítő húzás:
NOROC PLUS: 0 0 4 6 4 5
38, 42, 43, 8, 19+13
8, 38, 1, 25, 33, 20

25, 7, 9, 37, 43, 29

SUPER NOROC: 8 7 0 0 7 2
NOROC: 7 8 4 8 5 5 4

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

A gyermekegyüttes tagjait várják

Augusztus 8-án, kedden 19 órára a Székely Népi Együttes
egykori tagjait várják az együttes megalakulásának 60.
évfordulója tiszteletére szervezett szeptember 2-i ünnepséggel kapcsolatos megbeszélésre a Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János termébe. A szervezők számítanak az egykori tagok megtisztelő jelenlétére.

Játéktár – játszódélelőttök

A Női Akadémia 6-12 éves gyerekeket vár a Forradalom
(Revoluţiei) utca 45. szám alatti Játéktár hétfői játszódélelőttjeire. Augusztusban minden hétfőn 11 és 14 óra között
zajlanak a foglalkozások. Előzetes bejelentkezés szükséges, a helyek száma korlátozott. A foglalkozás ingyenes,
adományokat elfogadnak. A Játéktárat az RMDSZ Nőszervezetének marosvásárhelyi szervezete és a Divers
Egyesület által működtetett Női Akadémia program hozta
létre azzal a céllal, hogy készség- és személyiségfejlesztő
játékokat biztosítsanak a gyermekeknek. Októbertől a játékok kölcsönözhetők lesznek.

Arculatépítő projekt

A Maros megyei városok közül Dicsőszentmárton elsőként
kezdeményezte egy arculatépítő projekt megvalósítását,
melynek elkészítéséhez egy erre szakosodott céget kértek
fel. Az augusztus 18-i hivatalos megnyitón indítják útjára
a projektet. A cél a hosszú távú fenntartható fejlődés mellett az észérvekkel alátámasztott népszerűsítés, amellyel
befektetőket és turistákat vonzanának a településre és
környékére. Az arculatépítés tanulmányának bemutatására – amelynek elkészítéséhez a lakosság véleményét
is figyelembe vették – a Dicsőszentmártoni Városnapok
keretében kerül sor – áll a helyi polgármesteri hivatal közleményében.

Tanuljunk románul –
könnyen, játékosan, hatékonyan!

Szászrégenben, az Alexandru Ceuşianu Általános Iskolában augusztus 7-11. között az RMDSZ Szászrégeni Nőszervezete tábort szervez 5–11 év közötti gyerekeknek,
augusztus 4-10. között pedig 12-15 éveseknek. A Bogyó
és Babóca románul tanul című tábor célja a román nyelv
oktatása kis csoportos foglalkozások keretében, interaktív,
élménypedagógiai elemekkel fűszerezve. A részt venni kívánó gyermekek jelentkezését Mester Ibolya fogadja a
0754-580-195-ös telefonszámon.

Lefoglalt faanyag és haszonjármű

Augusztus elsején a Maros megyei rendfenntartó szervek
a brassói erdőőrség mérnökeivel Hodák község területén
végeztek ellenőrzéseket. Az akció nyomán a rendőrök igazoltattak egy haszonjárművet, amelynek 38 éves, Hodák
községi vezetője 3,6 köbméter fűrészárut szállított igazoló
iratok nélkül. A 2.400 lej értékű fűrészárut a haszonjárművel együtt lefoglalták és átadták a szászrégeni erdészeti
hivatal képviselőjének. A község területén ugyanakkor 6,5
köbméter, kitermelt farönköt is találtak, amelynek azonban
nem akadt gazdája, így ezt a 2.300 lej értékű faanyagot is
lefoglalták és átadták a Hargita megyei székelyfancsali
erdészeti hivatalnak.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Kánikulai várakozás buszmegállókban

Árnyéksirató

Ez értékelendő, azonban a város
legtöbb autóbuszmegállójában az utasok ájulásközeli állapotban várakoznak a tömegközlekedési eszközökre.
És nem a sátrakra vágyakoznak,
hanem az egykori kellemes, hűvös árnyékot idézik, azokat a fákat, amelyeket valamilyen indíttatásból kivágtak,
újakat pedig nem ültettek helyükbe.
Minek is, hiszen ősszel majd falevelet
kell söpörni, nemde?
Az egykori, árnyékot tartó fákat a
legkülönbözőbb indokokkal kivágták,
ezúttal a Horea utcai napipiac buszmegállóit és az Egyesülés negyedben a 8as számú iskola előttit, valamint a

Kossuth utcait fotóztam. Az
Egyesülés negyedi buszmegállóban számolom az
egykor árnyékot adó fák helyét, a fűből kikandikáló egykori csonkokat. Évekkel
ezelőtt nem kevesebb, mint tizenegy közepes nagyságú
díszfát vágtak ki a buszmegálló felújítása címén. Azonkívül, hogy térkővel rakták ki
az utasok számára esős időben hasznosnak bizonyuló
felszállórészt, megmagyarázhatatlan azoknak a gazdag
lombkoronájú csemetéknek
az eltüntetése, amelyek távolabb esnek a térkövekkel kirakott pár métertől. Ezekben a
kánikulai napokban a környék lakói ezt siratják, hisz
egykor a lombkoronák alatt
hűsülve lehetett várakozni,
bárki behúzódhatott egyikmásik dús lombozat alá, mert
a meglévő üvegkalitkaszerű
buszmegálló nyitott falai sem
nyújtanak kellő védelmet a tűző nap
elől. Az átlátszó műanyag tetőzet alatt
az ájulás környékezheti a várakozót.
Annak ellenére, hogy nem a város legforgalmasabb övezetei, naponta megle-

Hogyan is befolyásolják az új média
új gyakorlatai, applikációi mindennapi
életszervezésünket? Milyen új rutinokra tanítanak? Hogyan bánunk el a
felhalmozódó adatokkal? Milyen új
médiás rituálék alakulnak ki? Mennyi
időt töltünk el önkéntes médiamunkásokként például a közösségi portálokon? Ilyen és hasonló kérdésekre
keresik a választ a Korunk augusztusi
lapszámába Mindennapi új médiánk
cím alatt beválogatott szövegek. Mint
az összeállításból kiderül, mindennapi
médiánk nem (csak) technológiájában
új, hanem abban is, ahogyan használjuk: ezzel kelünk, ez biztosít rutinokat
és rituálékat, ebben gyakorolunk személyes és kritikai beszédmódokat,
adott esetben ez gyógyít, szórakoztat
és tesz versenyképessé minket. Egyszóval egyre inkább az új média által

vagyunk jelen saját mindennapjainkban.
A tartalomból: Tamás Dénes: A
komment az idő mocska, Ármeán Otília: A jelenlét mint elvárás és kihívás a
közösségi médiában, a kiterjesztett valóságban, illetve az okos eszközök áthatotta mindennapokban, Molnár
György – Szűts Zoltán: Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek! A privát média hatása a
nyilvánosságra, Kovács Barna: Jegyzet a privátról való beszéd alapvetéséhez, Vincze Hanna Orsolya: Otthon
lenni a késő modern médiatérben,
Gagyi József: Az online környezetek
személyes rítusairól, Bodó Julianna:
Szülői magatartásmodellek és internethasználat, Biró A. Zoltán: A digitális nyelv vonzásában. A lapszámot
Szigeti Gábor Csongor munkái illusztrálják.

Tombol a kánikula, nyári hőségriadó van, 40 Celsius-fokot is
elérő hőmérséklet. A tömbházak
betonrengetegében fokozottan
forró a légkör, akárcsak nagyanyáink sütőkemencéje közelében. A megyeszékhely polgármesteri hivatala a főtéri, kövesdombi, Tudor negyedi forgalmasabb buszmegállókba sátrakat
helyezett ki, ahová a tűző nap
elől behúzódhatnak a helyi közszállítási járművekre várakozók.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Szer Pálosy Piroska

hetősen sokan veszik igénybe az említett buszmegállókat, illetve mindazokat,
amelyeket korszerűsítés címén megfosztottak az árnyékot adó, dús lombkoronájú fáktól, és utánpótlásról azóta
sem gondoskodott az illetékes hatóság.

Mindennapi új médiánk

RENDEZVÉNYEK

Nemzetközi néptánctalálkozó
Dicsőszentmártonban

Augusztus 18–20. között a Dicsőszentmártoni Városnapok keretében kerül sor a nemzetközi néptáncfesztiválra, melynek címe Folk friends together. A házigazda
népi együttesek mellett ausztrál, lengyel, magyar, bolgár, lett, észt, görög, török néptáncegyüttesek lépnek
fel, a résztvevők száma meghaladja a háromszázat. Az
együttesek pénteken, a megnyitó keretében mutatkoznak be, majd vasárnap 16 órától lépnek fel.

12. Nemzetközi gitárfesztivál

Augusztus 8-án, holnap kezdődik a 12. Harmonia Cordis nemzetközi gitárfesztivál. Kelet-Európa legnagyobb
és legnépszerűbb gitárfesztiváljának programjai a város
különböző pontjain, főbb koncertjei a Kultúrpalotában és
a várban zajlanak. Az érdeklődők 13 ország elismert
művészeit hallgathatják. A hatnapos rendezvény egyéni
előadásokat (klasszikus gitár, dzsessz, flamenco, fingerpicking), különböző kamarazenei koncerteket (gitárduó,
-trió, -kvartett, gitár-bandoneon duó, gitár-marimba duó),
dzsessz-, világzene-, rockkoncertet, szimfonikus koncertet, fiatal tehetségek bemutatkozását, mesterkurzu-

sokat, modern és régi hangszerek, illetve az AER akusztikus erősítőrendszer-kiállítását kínálja. A fesztivál főmeghívottja Jon Gomm, aki először koncertezik
Romániában. A rendezvényt a fiatalon elhunyt Szántó
Loránd emlékének ajánlják. A belépés ingyenes.

Zichy-tárlat a Kultúrpalotában

Augusztus 27-ig látogatható a Maros Megyei Múzeum
kiállítótermében, a Kultúrpalota második emeletén a budapesti Szépművészeti Múzeum híres Zichy-gyűjteményének egy része.

Jubilál a makfalvi alkotótábor

Ma, augusztus 7-én 25. alkalommal nyitja meg kapuit a
makfalvi Nagy Pál-alkotótábor. Egy héten át ismét számos hazai és anyaországi művész dolgozik a negyedszázada működő telepen. A szervező Wesselényi
Művelődési Egylet húsz festő, szobrász, grafikus jelenlétére számít. A marosvásárhelyi, székelyudvarhelyi, tordai, székelykeresztúri, kolozsvári és magyarországi
alkotók munkáit a zárónapi kiállításon ismerheti meg a
közönség. A helyi polgármesteri hivatal támogatásával
zajló táborozás záróepizódja augusztus 13-án, vasárnap délelőtt 11 órakor istentisztelettel kezdődik a református templomban, 12 órakor a művelődési házban
kerül sor a tárlat ünnepélyes megnyitójára.

2017. augusztus 7., hétfő ________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG

Nem lehet nagyobb a nyugdíj a bérnél

Elfogadta pénteken a kormány azt a sürgősségi rendeletet,
amelynek értelmében a különnyugdíjakat ezután kizárólag az
infláció mértékéhez igazítva növelik, nem az ágazati bérfejlesztés alapján, a járandóság összege ugyanakkor nem lehet
nagyobb a jogosultak addigi nettó bérénél/zsoldjánál.
A jogszabály a belügyminisztérium, a védelmi minisztérium, a hírszerző szolgálatok, a Számvevőszék alkalmazottait,
a pilótákat, a diplomatákat, az ügyészségek kisegítő személyzetét, a képviselőket és a szenátorokat érinti. A bírák és ügyészek nem esnek a rendelet hatálya alá.
A kormány közleménye értelmében a már megítélt nyug-

díjakat nem csökkentik, és a nyugdíjkorhatár sem módosul.
Az intézkedésre egyrészt a különféle kategóriájú nyugdíjak
közötti aránytalanságok megszüntetése érdekében volt szükség, másrészt az indokolja, hogy sok esetben a szolgálati
nyugdíj összege 300%-kal nőtt az elmúlt években az érintett
ágazatokban eszközölt béremelések nyomán. „Például egy
2010-ben 7.000 lejben megállapított nyugdíj összege 2017-re
22.000 lejre nőtt” – derül ki a közleményből.
A sürgősségi rendelet kitér arra is, hogy azok, akik a jelenleg érvényben levő törvény alapján akarják kérni nyugdíjazásukat, szeptember 15-éig tehetik ezt meg. (Agerpres)

13 személyt állított le a rendőrség, akik túlzott sebességgel
száguldottak vasárnap a romániai autópályákon – írja az Országos Rendőr-főkapitányság közleményében. A járművezetőkre 1.305 és 2.900 lej közötti bírságot róttak ki és 90 napra
bevonták jogosítványukat. Egy 37 éves sofőrt óránként 204

kilométeres sebességgel mértek be az A2-es autópályán, Bukarest és Konstanca között, egy másik, ugyancsak 37 éves
férfi 199 kilométer/órával száguldott az A3-on, Torda környékén. A rendőrség emlékeztet, hogy a súlyos balesetek jelentős
részét a túlzott sebesség okozza. (Agerpres)

Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke azt
nyilatkozta csütörtökön Temesváron, hogy miután érvénybe
lépett az egységes bértörvény, „egyetlen közintézménynek
sincs elég pénze” ahhoz, hogy év végéig fizetést tudjon adni.
A politikus szerint a pénz „esetleg” szeptemberig lesz elég.

Hozzátette: minden közintézménynek ki kell igazítania a költségvetését.
A PNL elnökének meglátása szerint a bérek biztosítására
szükséges összegeket a beruházásoktól fogják elvonni.
(Agerpres)

Száguldozók az autópályákon

Orban szerint nem lesz pénz bérekre
a közszférában
Nem köthetett ki az MSF hajója
Lampedusán

Az olasz hatóságok nem engedték olasz vizekre és
megtagadták a kikötési engedélyt Lampedusa szigetén az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nem korszállító
migránsokat
szervezet
mányzati
mentőhajójától vasárnap, miután a szervezet nem
írta alá a római kormánynak a mentési munkát szabályozó magatartási kódexét.

Az MSF Prudence nevű mentőhajó 127 embert szállított.
Miután az olasz hatóságok megtagadták a kikötési engedélyt,
az olasz parti őrség hajói nemzetközi vizeken, Lampedusa
partjaitól harminc mérföldnyire vették át fedélzetükre a migránscsoportot a Prudence-ről.
Az MSF azon nem kormányzati szervezetek (NGO) egyike,
amelyek nem írták alá az olasz kormánynak a földközi-tengeri
embermentést szabályozó úgynevezett magatartási kódexét.
Az MSF olaszországi szervezete mindenekelőtt arra mond
nemet, hogy mentőhajóin az olasz fegyveres erők vagy a rendőrség embere is jelen legyen az embercsempészet elleni fellépésre. A magatartási kódexet a Földközi-tengeren működő
kilenc NGO-ból eddig négy írta alá (Save the Children, a máltai Moas, a spanyol Proactiva Open Arms, a német Sea-Eye).

Marco Minniti olasz belügyminiszter korábban kijelentette,
hogy az olasz hatóságokkal nem együttműködő civil szervezeteknek következményekkel kell számolniuk, és nem dolgozhatnak tovább Olaszországban.
A német Jugend Rettet mentőhajóját az olasz hatóságok lefoglalták, a legénységgel szemben vizsgálat indult illegális
bevándorlás pártolása címén. Az olasz ügyészség vizsgálata
szerint a Jugend Rettet mentőhajója több alkalommal líbiai
vizeken egyenesen az embercsempészektől vett át migránscsoportokat. A szervezet fellebbezett az olasz bíróságon. Olasz
sajtóértesülések szerint hasonló vizsgálat folyik az MSF-fel
szemben is, a szervezet ezt közleményben tagadta.
Az 1971-ben francia orvosok alapította MSF az egyik legnagyobb nemzetközi segélyszervezet, amely mindenekelőtt
orvosi segítséget nyújt a háborús konfliktusok, a járványok,
természeti katasztrófák sújtotta térségekben. A szervezet
1999-ben Nobel-békedíjban részesült. Az MSF 2015-től
végez embermentő tevékenységet a Földközi-tengeren négy
hajóval. Olaszországi szervezete tavaly több mint 56 millió
euró adományból dolgozott, amelyet olasz magánszemélyektől és vállalatoktól kapott. (MTI)

Az amerikai kormány értesítette az ENSZ-t
a párizsi klímaegyezményből való kilépéséről

Az amerikai kormány írásban értesítette az Egyesült kálásában részt venni. A pénteken a kora esti órákban kiadott
Nemzetek Szervezetét (ENSZ) a párizsi klímaegyez- külügyi közlemény azt is leszögezi: az Egyesült Államok innovációs és technológiai fejlesztések révén a továbbiakban is
ményből történő kilépési szándékáról.

Az amerikai külügyminisztérium ugyanakkor közleményben jelezte, hogy a kormányzat a jövőben is változatlanul részt
vesz a klímaváltozásról folyó nemzetközi tárgyalásokon, beleértve a párizsi egyezmény végrehajtásáról szóló megbeszéléseket is.
A washingtoni hivatalos értesítés az első írásbeli jelzés az
ENSZ-nek az amerikai kormány azon szándékáról, hogy kilépteti az országot a 2015-ben a francia fővárosban csaknem
200 ország által aláírt nemzetközi egyezményből. Az értesítés
ugyanakkor csak jelképes, és nincs jogi hatálya, mert az
egyezmény lehetőséget ad ugyan arra, hogy egy ország 2020.
november 4-ig teljesen kilépjen, ám formálisan erről 2019
előtt nem küldhet értesítést a világszervezetnek.
A további egyeztetésekben és megbeszéléseken történő változatlan amerikai részvételről szóló külügyminisztériumi
kommüniké hangsúlyozza: az amerikai kormány célja „az
Egyesült Államok érdekeinek védelme és annak biztosítása,
hogy a kormányzat számára a jövőben valamennyi megoldás
nyitva maradjon”.
Donald Trump elnök az idén júniusban jelentette be, hogy
kilépteti az Egyesült Államokat a párizsi klímamegállapodásból, igaz, hozzátette, hogy kormánya készen áll vagy tárgyalásokat kezdeni az újbóli belépésről, vagy teljesen új, az
amerikai érdekeknek jobban megfelelő megállapodás kimun-

csökkenti az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátását, együttműködik más országokkal, tisztább és hatékonyabb módon
hasznosítja a fosszilis tüzelőanyagokat, és igénybe vesz tiszta
és megújuló energiaforrásokat is.
Az Egyesült Államok az üvegházhatású gázok
kibocsátásának 15 százalékáért felelős
Az Egyesült Államok az üvegházhatású gázok kibocsátásának mintegy 15 százalékáért felelős, ilyen arányban jelenthet veszélyt az, hogy az amerikai kormány írásban értesítette
az Egyesült Nemzetek Szervezetét (ENSZ) kilépési szándékáról a párizsi klímaegyezményből – mondta Mika János éghajlatkutató az M1 aktuális csatornán szombaton.
Hozzátette ugyanakkor: az amerikai cégek egy része továbbra is törekszik az üvegházhatású gázok kibocsátásának
mérséklésére, nem fosszilis energiák felhasználására.
A kutató úgy vélekedett: jó hír, hogy a világ összes üvegházhatású gázkibocsátása az elmúlt három évben „nem sokat
nőtt”, az Egyesült Államok és Európa régóta csökkenti ezt a
kibocsátást, amely már Kína esetében is „stagnálni látszik”.
A 2015-ös párizsi megállapodás megerősíti azt a célt, hogy
a Föld légkörének felmelegedését a kötelezettséget vállaló
195 ország 2 Celsius-fok alatt tartja az iparosodás előtti mértékhez képest. (MTI)

Ország – világ
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Hőség után esőriadó

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) vasárnap estétől kedd reggelig érvényes, fokozott légköri
instabilitásra vonatkozó, sárga jelzésű riadót adott ki
az ország nyugati, északi és középső régiójára, valamint a hegyvidékre. Eszerint viharokra, felhőszakadásokra, villámlásra és jégesőkre lehet számítani. A
csapadék mennyisége meghaladhatja a 20 litert
négyzetméterenként, de helyenként elérheti a 40-50
litert is. Hétfőn reggel a fenti jelenségekre gyakrabban kerül sor az ország északnyugati, nyugati régiójában, hétfőn, illetve keddre virradóra a viharzóna
délkelet, kelet felé halad – tájékoztat az ANM.
(Agerpres)

Vízum nélkül Amerikába?

Teodor Meleşcanu külügyminiszter azt nyilatkozta a
Digi24 televízió műsorában, hogy az Egyesült Államok egy-két éven belül eltörli a román állampolgárok
vízumkötelezettségét. A román diplomácia vezetője
szerint a vízumkötelezettség megszüntetéséről a külügy külön munkacsoportja egyeztet az amerikai féllel.
‘Brüsszelben kétszer is tárgyaltam erről amerikai
szakértők egy csoportjával. Véleményem szerint a vízumkötelezettség eltörlésére két éven belül kerülhet
sor’ – mondta Meleşcanu. A külügyminiszter szerint
Klaus Iohannis washingtoni látogatása ismét feltette
Romániát az Egyesült Államok politikai térképére.
(Agerpres)

Megsérült egy román katona
Afganisztánban

Enyhe alkari sérülést szenvedett szombaton egy
román katona Afganisztánban – tájékoztat a védelmi
minisztérium közleménye. Az idézett dokumentum
szerint a nemzetközi parancsokság alatt álló koalíciós egység részeként járőröző román katonákat
Kandahár mellett megtámadta az afgán rendőrség
egyenruháját viselő felkelők egy csoportja. A kialakult
tűzpárbajban egy felkelő meghalt és egy másik megsebesült, egy román katona pedig enyhe sérülést
szenvedett az alkarján. A katonák a február óta Afganisztánban állomásozó Lupii Negri gyalogezred tagjai. (Agerpres)

A legnépszerűbb
olvasmány?

(Folytatás az 1. oldalról)
néhány tankönyv nyomtatását hagyták jóvá. Ezek között
első helyen a Testnevelés és sport címet viselő szerepel,
amelyből nem is egy, hanem két változat készült el, és a
miniszter szerint ez lesz az ötödikes diákok legnépszerűbb olvasmánya. El lehet képzelni, hogy a hat fejezetre
tagolt tankönyv, amely a sorokba, oszlopokba rendeződés, a megállás és újraindulás témáját taglalja az első
fejezetben, milyen olvasott lesz a gyermekek körében.
Tagadhatatlan, hogy vannak benne hasznos ismeretek
is, mint például a személyes higiéné szabályai, ami valóban fontos azoknak, akiknek nem volt gyermekszobája. Az elsősegélynyújtásról szóló tudnivalók pedig
mindenkinek jól fognak, de ez összességében nem oldja
meg azt a kényelmetlen helyzetet, hogy a képességvizsgára szükséges tantárgyak közül nem mindenikből lesz
tankönyv az ötödikesek padján. A szülők egyébként azt
is a miniszter szemére vetik, hogy a túlsúlyos iskolatáska további terhelése helyett sokkal több mozgásra,
jól felszerelt tornatermekre, a rendszeres sportolást lehetővé tevő pályákra kellene a sportkönyvekre szánt
pénzt fordítani. Ezzel szemben a miniszter azzal az ígérettel kedveskedett a diákoknak, hogy testnevelésből
nem lesz házi feladat, és nem fognak rögtönzést írni. Kivételt képeznek a tornaórák alól felmentett tanulók, akik
egyre többen vannak, és a „tudásukat” ezentúl lesz amiből mérni. A miniszter buzgalma a sport iránt nem állt
meg az inkriminált tankönyv két változatánál, mint kiderült, ezek mellett mindenik sportágról készül egy-egy
kiadvány, szám szerint 39.
Miután a kormányfő rossz viccnek nevezte minisztere
szándékát, Liviu Pop replikája úgy hangzott, hogy a
tankönyv hasznos lesz a szülőknek és a képzetlen sporttanároknak is. A sportbarát miniszter ezen kijelentésétől
akadtak ki még többen, hiszen korábban azt ígérte, hogy
ősztől egyetlen szakképzetlen pedagógus sem marad a
romániai tanügyben. Már-már kóros feledékenységére
vall, hogy nem emlékezett arra, hogy állt már az oktatásügy élén, és korábbi bombasztikus kijelentésének a
szakképzetlen tanárok okozta károkról is ellentmondott
legutóbbi nyilatkozatában. Ezek után maradt még hitele
a szavának?
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Bözödújfalu nem akar meghalni
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(Folytatás az 1. oldalról)
A találkozók egyik kezdeményezője, Szombatfalvi József esperes, a
falu szülötte minden alkalommal
könnyeivel küszködve eleveníti fel
gyermekkori emlékeit, és hálát ad a
Jóistennek, hogy még egyszer megadatott neki és sorstársainak, hogy
hazajöjjenek a szülőfalujukba.
– Hálásak vagyunk, hogy, bár
megfogyatkoztunk, sokunknak,
akik itt születtünk, újra megadatott
a lehetőség, hogy még egyszer végigjárjuk háztól házig, kúttól kútig,
lépcsőtől lépcsőig, romtól romig a
szülőfalunkat. Lelkünk mélyén
mindig hullnak a könnyeink, amikor itt járunk, mert volt egy otthon,
ami a legédesebb, legkedvesebb
volt, hol ekével dolgozó, küzdő
édesapáink raktak téglát téglára, hol
édesanyáink dagasztották minden
héten a mindennapi kenyeret. Jöttünk közelről és távolból, de nem
csak magunkban. Íme, velünk tartanak azok, akik szeretnek minket,
akik ott, ahol most élünk, jó barátainkká váltak, és akik elkísérnek a
fájdalom útján is. Megállunk itt, a
falu fölött, a kopjafafalu közelségében, elmondjuk imánkat, ami ma
már nemcsak fájdalomról, keserűségről szól, már nincs tele lázadással, mint régen, hanem ott van a
hála, hogy a Jóisten megtartotta
életünket, hogy újjáépíthettük
mindazt, amit úgy éreztük, hogy
romba dőlt bennünk. Tudunk élni,
dolgozni, szeretni, példát mutatni,
és meg tudjuk őrizni e falu szellemiségét ott, ahol vagyunk.
Az elmúlt években álmaimban
nagyon sokszor végigjártam a falu
utcáit, háztól házig, szinte hallottam
az ott lakók hangját. Az ébredés
után mindig nagyon fájt, hogy
többé nem tehetem, csak álmaimban. Nagyon megfogyatkoztunk, s
bár sokan eljöttek vendégként, jó
barátként, egyre kevesebben vagyunk, akik itt születtünk, akikben
elevenen élnek az emlékek. Amikor
mi már nem leszünk, már nem szólhatunk, kiáltani fognak a kövek:
múltról, örökségről, rólunk. Ezért
ott, ahol most élünk, adjuk át Bözödújfalunak a szellemiségét és
mindenki hozza el gyermekeit, unokáit, dédunokáit, hogy legyen folytatás – szólt az egykori jó
szomszédokhoz, kedves ismerősökhöz az esperes, majd átadta Csibi
Attila Zoltán erdőszentgyörgyi pol-

gármesternek az oklevelet, amellyel
a közösség tiszteletbeli bözödújfalusivá fogadja az elöljárót, aki
oroszlánrészt vállalt abban, hogy az
egykor víz alá került település emlékét elevenen tartsák.
Valamiért ezt a falut nem lehet
eltörölni
Csibi Attila elismerte, szívében
hordozza Bözödújfalu szellemiségét és múltját és biztosította az
innen elszármazottakat, hogy szívvel-lélekkel ápolják majd a továbbiakban is a múltjukat, és tervezik a
jövőjüket, hogy a felmerülő akadályok
ellenére
megvalósuljon
mindaz, amit ez a közösség megálmodott.
– Ezelőtt öt évvel lettem polgármester, és bevallom, nem sokat tudtam Bözödújfaluról, bár gyerekként
jártam az utcáin. Polgármesterként
kötelességemnek éreztem, hogy
megjelenjek 2012-ben a találkozón,
és akkor azt hittem, értem, mit tettek Önökkel, milyen fájdalmat és
keserűséget hagytak itt, e völgyben.
De nem értettem semmit, talán
sosem fogom igazán érteni. Elöljáróként is komoly lendületet ad
nekem a bözödújfalusi emberek
szellemisége, az, ahogyan ragaszkodnak ahhoz, ami már nincsen,
ahogyan megélik azt, ami itt maradt. Nagyon fontos, hogy a fiatalok
megértsék, mi történt itt, és mit
üzen Bözödújfalu. Valamiért ezt a
falut nem lehet eltörölni, valamiért
ez a falu nem akar meghalni, bár
hosszú idő óta olyan csapások érik,
hogy el kellett volna tűnnie a föld
felszínéről. Olyan évet írunk, amikor végig lehet sétálni a valamikori
falu utcáin, el lehet menni a romok
mellett, lehet emlékezni, és Bözödújfalu újra visszhangzik a világ
számára. Meggyőződésem hogy ez
üzenet, és ezt az üzenetet nekünk
kell tudni kezelni. És erre kell alapozzuk Bözödújfalu jövőjét, az emlékek ápolását – fogalmazott a
polgármester.
A megmaradás egyedül rajtunk
múlik
– A Jóisten állítsa Önöket példaként a teljes magyarság számára –
mutatott rá a találkozón jelen lévő
Kőrösi Viktor Dávid konzul. Mint
mondta, anyaországi lutheránusként
is sok mindent tanít számára Bözödújfalu.
– Először is azt, hogy a lehető
legrosszabb helyzetből is van út fel-

felé, és amikor veszni
látszik múltunk öszszes tárgyi bizonyítéka, amikor hatalmi
szóval fel kívánják
számolni gyökereinket, akkor sem dönthetünk a feladás
mellett. Nehéz helyzetben van csak igazán
tennivaló.
Gyermekeink, unokáink jövőjéért öszszeszorítjuk
az
öklünket, fogainkat,
és megyünk előre, és
újrakezdjük, ha kell,
a nulláról. A másik,
amit tanít számomra
Bözödújfalu, és ez a
közösség, hogy a
megmaradás egyedül
rajtunk múlik. Senki
nem mondhatja meg nekünk, hogy
otthon milyen nyelvet használjunk,
hogy gyermekeinknek, unokáinknak milyen kultúrát adjunk át, és azt
sem, milyen népmesét meséljünk a
bölcsőjük mellett. Bözödújfalut látszólag el lehetett pusztítani, de
mégsem. Itt vannak ugyanis a leszármaztottak, az emlékezők, a néprajz, minden, ami Bözödújfalut
jelenti. A feladat tehát az, hogy kiki tegye a dolgát és őrizze meg az
identitást, amit a Jóistentől kapott,
és akkor itt fogunk összegyűlni az
elkövetkező ezer évben is, és nemcsak a kövek fognak kiáltani,
hanem a mi hangunk is hallatszani
fog – hangzottak a biztató szavak.
Visszaállítanák
a katolikus templomot
Sükösd Árpád nevét szinte mindenki ismeri, aki Bözödújfalu iránt
csöppet is érdeklődik. Az ő nevéhez
fűződik a siratófal felállítása, amely
előtt minden évben augusztus első
szombatján összegyűlnek azok,
akik annak idején kényszer hatására
el kellett hagyják otthonaikat. A
külföldön élő, de szülőfaluja sorsát
a mai napig a szívén viselő Sükösd
Árpád elismerte, az egyik szeme
könnybe lábad, ha a völgyön végignéz, a másik meg azért, hogy látja
az apróságokat, a találkozóra szép
számban elhozott gyerekeket, akiknek az ősei itt nyugszanak a temetőben. A település emlékének az
életben tartása végett a bözödújfalusi közösség az erdőszentgyörgyi
önkormányzattal karöltve nagy fába

Pótfelvételi a MOGYE-n

Szeptember 14-én pótfelvételi vizsgát szervez a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Általános Orvosi, Fogorvosi
és Gyógyszerészeti Kara. A felvételi módszertana nem változott, iratkozni szeptember 6-7-én lehet online, azaz számítógépes
formában.

A Gyógyszerészeti Kar keretében működő gyógyszerészeti szakon betöltetlenül maradt 84 költségtérítéses helyre, az Általános Orvosi Kar testnevelés
szakán 23 költségtérítéses helyre szerveznek felvételi vizsgát. Ezeken kívül az egyetem meghirdet 40
helyet az Általános Orvosi Karon (20-at a román
tannyelvű, 20-at a magyar tannyelvű képzésre) és
10-et a Fogorvosi Karon (5-öt a magyar és 5-öt a
román nyelvű képzésre). Az évi beiskolázási díj
5.000 euró. Azok a diákok, akik ezekre a szakokra
nyernek felvételt, tanulmányaikat a román vagy a
magyar tagozaton folytatják (nyelvismeretet igazoló
dokumentumot szükséges felmutatni), de lehetőségük lesz egyes tantárgyakat angol nyelven tanulni.
A román állampolgársággal nem rendelkező jelentkezők számára az iratkozáshoz szükséges dokumentumok és díjak az angol tagozatéval azonosak.
A felvételt nyert hallgatók tanulmányaik befejeztéig ezen beiskolázási formánál maradnak. Az államilag támogatott vagy költségtérítéses (8000 lej
tandíj/év) román vagy magyar nyelvű szakokra átjelentkezni csak újabb felvételi vizsgával lehet, amely
során az erre jelentkező eléri az utolsó államilag tá-

mogatott helyre való bejutáshoz szükséges jegyet
(azok esetében, akik a tandíjmentes helyekre szeretnének átjelentkezni – kizárólag az I. tanulmányi
évben) vagy költségtérítéses helyre való bejutáshoz
szükséges jegyet (azok esetében, akik a 8000 lej/éves
fizetéses helyekre szeretnének átjelentkezni – azonos
tanévbe). Ilyen körülmények között a megszerzett
kreditpontok elismerése az európai kreditelismerés
elvei és gyakorlata (ECTS) szerint történik, és a hallgatók az átjelentkezési tanév utáni évtől vesznek
részt a tandíjmentes helyek tanulmányi eredmények
szerinti újraosztásában.
Ezen képzési formára felvételt nyert hallgatók számára utólag nem engedélyezett más egyetemre való
átjelentkezés.
Az erre a képzési formára felvételt nyert hallgatók
nem vesznek részt a tandíjmentes helyek tanulmányi
eredmények szerinti újraosztásában, ami az államilag támogatott/költségtérítéses helyeken tanuló diákok számára fenntartott eljárás, tehát az évek során
nem nyílik lehetőségük arra, hogy tandíjmentes helyen tanuljanak vagy ösztöndíjban részesüljenek.
Erre kizárólag a fentebb leírt eljárás révén nyílik lehetőségük: felvételi vizsga – lejben fizetendő költségtérítéses köztes év – helyek újraosztása a következő
tanévben.
A felvételin elnyert hely visszaigazolásakor ki kell
tölteni egy függeléket a tanulmányi opciókkal. Érdeklődni a MOGYE közkapcsolatok osztályán
lehet: tel. 0265/215-551, belső 259.

vágta a fejszéjét, visszaállítanák a
település jelképeként szolgáló katolikus templomot, amelynek a vízből
kimagasló tornya jelezte az évek
során, hogy ott egykor élet volt. Sükösd Árpád hangsúlyozta, nem szeretnék, hogy eltűnjön a falu, ha a
víz ismét nőni kezd. – Rövid időnk
van, és ezt ki akarjuk használni,
hogy a volt katolikus templom
helyére egy templomot építsünk, a
régihez hasonlót, ami évszázadokon
keresztül a víz közepén állni tud. És
amikor mi már nem leszünk, akkor
is hirdeti majd, hogy itt volt Bözödújfalu. Már tavaly létrejött egy
egyesület, és elkezdtek Csíksomlyón téglajegyeket eladni, pénzt
gyűjteni a projektre, ami eddig tervként élt bennük, de a hirtelen vízleengedés felgyorsította a folyamatot.
Most kell lépnünk, mert ha most
nem, akkor soha. Elkészült a látványterv, a megvalósíthatósági tanulmány és a vízügy részéről
vannak olyan visszajelzések, miszerint támogatnák ezt a projektet –
számolt be a részletekről a falu szülötte. Mint mondta, minden követ
megpróbálnak megmozgatni, hi-

Fotó: Nagy Tibor

szen 250 ezer euróra lesz szükség a
megvalósításhoz. – Sok kicsi sokra
megy alapon fog ez az összeg öszszegyűlni, tehát minden lejre, forintra, euróra szükség lesz – tette
hozzá Sükösd Árpád, aki tízezer
eurót ajánlott fel erre a célra.
A szombati találkozón számtalanszor szó esett arról, mennyire
fontos, hogy a gyerekek, unokák,
dédunokák, és majd ezek utódai
megismerjék Bözödújfalu történetét, és továbbvigyék a település emlékét. Hogy a falu szülötteinek ezen
törekvése jó irányba halad, annak
beszédes bizonyítéka, hogy szombaton az elszármazottak unokái,
dédunokái, Szombatfalvi Etelka, Sükösd Ilona, valamint ifj. Szombatfalvi József szavaltak, énekeltek,
illetve Nagy Henrietta teológushallgató, leendő unitárius lelkész, Nagy
Hermann bácsi dédunokája szolgált, hangsúlyozva, hogy elődeik
amellett, hogy új otthont építettek,
gyerekeik, unokáik lelkében folyamatosan építették a múlt emlékét.
Az eseményt Madaras Beáta éneklése tette még színesebbé.

A Bözödújfaluért Egyesülethez
bárki eljuttathatja adományát
a következő bankszámlaszámok valamelyikén:
EUR RO73BTRLEURCRT0257533801,
HUF RO86BTRLHUFCRT0257533801
RON RO26BTRLRONCRT0257533801
vagy a Rhédey-kastélyba, illetve a kőrispataki
szalmakalap-múzeumba kihelyezett adománydobozokba.

Visszafizetik a környezetszennyezési illetéket

A kormány pénteki ülésén úgy
határozott, hogy visszaadják
tíz évre visszamenőleg valamennyi állampolgárnak azokat
az összegeket, amelyeket környezetszennyezési illetékként,
autóregisztrációs
adóként,
vagy egyéb hasonló néven létesített illetékként fizettek be
az államnak.

A döntés azt követően született,
hogy februárban a kabinet eltörölte a
környezetszennyezési illetéket, és
ezáltal jelentősen olcsóbbá tette a
használt járművek forgalomba helyezését.
Ilyen adó 2007 óta létezik, ezt
időnként átnevezték. Először az autóregisztrációs adót vezették be
2007-ben, de azt kifogásolta az Európai Unió az áruk szabad mozgásának korlátozása miatt. Románia
2007-es uniós csatlakozása óta vámmentesen lehet használt autót behozni Nyugatról. Az Európai Bíróság
2011 áprilisban állapította meg, hogy
Románia megsérti az európai uniós

jogot az autóregisztrációs adóval.
Ezt követően csökkentették az adó
mértékét, majd 2013-ban átnevezték
környezetszennyezési illetéknek.
Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter pénteken elmondta,
ezzel az intézkedéssel igazságot
szolgáltatnak mindazoknak, akik
2007 és 2017 között befizették ezt az
adót. A sürgősségi kormányrendelet
a Hivatalos Közlönyben való megjelenést követően lép hatályba, ettől
számítva két hónapon belül dolgozzák ki az alkalmazási szabályokat.
Az illetéket kérvény benyújtásával
lehet visszaigényelni. A kormány
által megszabott ütemterv szerint az
illeték-visszafizetés 2018. január 1jén kezdődik és 2019. március 31-én
zárul.
Az idei első fél évben 253 ezer
használt járművet értékesítettek Romániában, 84 százalékkal többet,
mint egy évvel korábban. A látványos növekedéshez nagyban hozzájárult a környezetvédelmi illeték
februári eltörlése. (MTI)

A mikházi 5R (római) fesztivál programja
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Ötödik alkalommal szervezi meg a Maros Megyei Múzeum a Csűrszínházi Egyesülettel és más partnerintézményekkel közösen a római és a reneszánsz fesztivált. Az
alábbiakban a rendezvény órarend szerinti programját
közöljük. A helyszínekről és programok kezdési időpontjáról a helyszínen is rendszeresen tájékoztatják a jelenlevőket. Az idei fesztivál témája a gyermekkor, az oktatás,
így a gyerekek részt vehetnek olyan műhelymunkákban,
ahol megtapasztalhatják, milyen volt az ókorban egy
római iskola, és erről oklevelet adnak a helyszínen. A reneszánsz programok is a korabeli oktatásra összpontosítanak.

Augusztus 12., szombat

RóMAi FESZTiVÁL

10.00–11.00 A résztvevők felvonulása korhű ruhában a
következő útvonalon: Csűrszínház – ferences kolostor – régészeti park – Csűrszínház. (A régészeti park helyszínén a hivatalos megnyitót követően rövid római vallási ceremónia
lesz.)

CSŰRSZÍNHÁZ ÉS UDVARA

rászat, testfestés, ékszer- és dísztárgykészítés, bőrdíszművesség, crepundias (játékok), bulla (fémpecsét), illatszer, koszorúk készítése, szíjgyártás, gyógynövény-ismertető és
illatteszt.
ÁLTALÁNOS iSKOLA
11.00–19.00 Kiállítás: A római légiók jelvényei
KULTÚRHÁZ
15.00–18.00 Órarend szerinti vezetés a régészeti laboratóriumban román és magyar nyelven
RóMAi RÉGÉSZETi PARK
11.00–19.00 TIME BOX kiállítás
16.00–18.00 Órarend szerinti vezetés a régészeti ásatás
helyszínein román és magyar nyelven
FŐUTCA
10.00–21.00 Taberna II. – büfé
RENESZÁNSZ PANZió
10.00–21.00 Taberna III. – büfé
11.00–19.00 Séta a fesztiválszekérrel: Csűrszínház – ferences kolostor – régészeti park – Csűrszínház útvonalon.

ODEON (Csűrszínház)
12.30–13.00 Csók Zsolt: Vigyázat, régészveszély! – magyar nyelvű előadás
13.30–14.00 Csók Zsolt: Vigyázat, régészveszély! –
román nyelvű előadás
15.00–16.00 Rabszolgavásár
ARÉNA (Csűrszínház mögött)
11.30–12.30 A barbár szövetség és a rómaiak küzdelme
– hagyományőrző alakulatok bemutatója
14.00–15.00 Íjászverseny (Csűrszínház mellett)
16.00–17.00 Rotaverseny
18.00–19.00 Római légiós katonák hadgyakorlata – hagyományőrző alakulatok bemutatója
11.00–18.00 Római műhelyek: latin írás, pénzverde,
csontművesség, kovácsműhely, katonai kiképzés

RENESZÁNSZ FESZTiVÁL

CASTRUM i., ii. (Csűrszínház mögötti gyümölcsös)
11.00–18.00
Római tábor
Római műhelyek: latin írás, szövés-fonás, társasjátékok,
íjászat
FóRUM i. (Csűrszínház udvara)
11.00–22.00 Taberna I. – büfé
10.00–20.00 Információs iroda
11.00–18.00 Római ínyencségeket bemutató műhelyek:
konyha és pékség
FóRUM ii. (Csűrszínház nézőtere)
11.00–18.00 Római műhelyek: iskola, szabóműhely, babakészítés
Színház
FóRUM iii. (Gyümölcsös)
11.00–18.00
Római műhelyek: mozaikkészítés, festészet, terrakotta- és
mécseskészítés, kerámiaművesség, üveggyöngykészítés, fod-

CLAUSTRUM
11.00–18.00 Kiállítás: Bibliotheca claustri. Szemelvények a mikházi ferences kolostor könyvhagyatékából
ECCLESiA
15.00–17.00 Órarend szerinti vezetés a kolostortemplomban román és magyar nyelven
17.00–18.00 Régizene-koncert: Flauto Dolce együttes
HORTUS
12.30–14.00 Reneszánsz tánc: Arany Griff Rend és Riverenza együttes
11.00–18.00 A kolostori iskola – műhelyek és tematikus
foglalkozások: latin nyelv (hittan), számtan, természettan, növénytani szertár, papírmerítés, gyertyakészítés
19.00–20.00 Fáklyás felvonulás: Csűrszínház – ferences
kolostor – régészeti park – Csűrszínház útvonalon. A régészeti parkban a Mercurius tüze rituálé bemutatása.

ÁLLANDó PROGRAMOK

Nyári egyetem a kastélyban
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Műemlékvédelemről tanultak a fiatalok

Idén második alkalommal
rendezték meg a gernyeszegi
Teleki-kastélyban a Nyári
egyetem a kastélyban elnevezésű diáktábort, amely az oktató tevékenység mellett azt
a célt is szolgálta, hogy előkészítse a műemlék épület és a
Teleki-birtok felújításához és
integrált menedzsmentjéhez
szükséges dokumentumokat.

A Nyári egyetem a kastélyban a
Teleki Kastély Egyesület és az
Arché Egyesület közös projektje,
amely a 2015-ben megszervezett
gernyeszegi nyári egyetem folytatása volt. A tábor keretében a kutatómunka mellett nagy hangsúlyt

fektettek a diákok oktatására, hiszen
az volt a cél, hogy a részt vevő fiatalok megértsék, megismerjék a
műemlék épületek helyreállításának
komplex, multidiszciplináris folyamatát. A július 20. és 29. között
zajló nyári egyetem résztvevői
szakértők irányítása mellett dolgoztak, és a 10 napos műhelymunka
során megismerhették a hazai és a
külföldi gyakorlatot is a műemlékvédelem és helyreállítás területén.
Az idei táborban 25 egyetemista
és fiatal szakember vett részt, akik
építész, mérnök, művészettörténész, régész és tájépítész képzettséggel
rendelkeznek,
és
Kolozsvárról, Nagyváradról, Iaşiból és Bukarestből érkeztek. A csa-

pat tagjai között volt egy fényképész és egy filmes szakember is,
akik megörökítették a kutatómunkát
és a tábor eseményeit.
A nyári egyetem szakmai előadások sorozatával kezdődött, amelyek
előkészítették a workshop második
felében végzett kutatómunkát. Az
első bemutatót gróf Teleki Kálmán
tartotta, aki bemutatta a tábor résztvevőinek a gernyeszegi kastélyt és
a birtok történetét. A kastély építéstörténetéről és építészeti megoldásairól Anca-Raluca Majaru építész
beszélt a diákoknak, Makkay Dorottya építészmérnök pedig az erdélyi barokk tetőszerkezetek titkaiba
avatta be a résztvevőket. Diana Culescu kertészeti szakértő az ember

és a természet viszonyáról tartott
előadást, Soós Zoltán történész
pedig a térségben végzett régészeti
ásatásokról mesélt a résztvevőknek.
A szakmai felkészítőket követően a diákok bekapcsolódtak a
Gernyeszegi Kastélynap programjaiba, majd egy tanulmányút során
meglátogatták a sáromberki, a sárpataki, az abafájai és a görgényszentimrei kastélyokat is.
A tábor második felében a kutatómunka és a felmérések zajlottak,
építészeti és mérnöki tájépítész és
kertészmérnök-, építészet és művészettörténeti, valamint régészeti és
művészettörténeti műhelyek keretében.
A 2017-es nyári egyetem eredményeként sikerült befejezni a Teleki-kastély építészeti felmérését. A
korábbi években készült dokumentumokat idén a tetőszerkezet felmérésével egészítették ki a diákok és
az őket irányító szakemberek. A felmérést egy 3D lézeres szkenner segítségével végezték, így a diákok

azt is megtanulhatták, hogyan működik ez a berendezés. A tájépítészek és kertészmérnökök a kastély
körüli park helyzetét mérték fel, és
javaslatokat tettek a legsürgetőbb
beavatkozásokra, a történészek,
művészettörténészek a műemléki
értékeket dokumentálták, illetve javaslatokat fogalmaztak meg arra,
hogy hol kellene régészeti ásatásokat végezni.
A Nyári egyetem a kastélyban
projekt a Román Kulturális Alap
(AFCN) és az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala (DRI) finanszírozásával valósult meg, illetve
partnerei voltak a Maros Megyei
Múzeum, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, a Kolozsvári Műszaki Egyetem, a Romániai
Építészek Rendjének Erdélyi Fiókja, a Romániai Tájépítészek
Egyesületének Bukaresti Fiókja, a
Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság, a PONT Csoport és az
IROD-M Kft. támogatásával. (közlemény)

6 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________RIPORT________________________________________________ 2017. augusztus 7., hétfő
A Nagy Háború emlékezete (2.)

Egyek a halálban

Vajda György

(Folytatás
a július 31-i lapszámunkból)
A vonat begördül Most na Sociba. Idegenvezetőink tudtunkra
adják, hogy megemlékező esemény
részesei leszünk, így mindenki leszáll. Osztrák-magyar monarchiabeli állomásépület fogad. Még a
mellékhelyiség is régi, amolyan
guggolós. Az épület falán óriási há-

kertben a tolmini hídfő védelmében
és a caporettói áttörés során meginduló osztrák-magyar és német ellentámadásban elesett hősök
nyugszanak. A Bucenica, a Mengore és a Cveta magaslatok voltak
a tolmini hídfőállás, illetve az áttörés kiindulópontjai. Az 1564 katona
mintegy egyharmada (230) Győr,
Losonc, Szatmár, Szabadka, Trencsén és Ungvár környékéről került
a frontra. 256 nem megállapítható

Dr. Milan Brglez szlovén és dr. Kövér László magyar házelnök

romdimenziós térkép jelzi, hol vagyunk. Betévedünk az egyik ajtón.
Mintha visszatérnénk az időben.
Békebeli váróterembe lépünk, ahol
egy asztalnál korabeli ruhában levő
utas ül. A jegyárusító ablaka fölött
egymásra írt szövegű, többnyelvű
tábla. A történelmi mókuskerék emléktáblája. Egy kisebb helyiségben
terepasztalon az eddigi vasútvonal
legszebb viaduktja. Igen forgalmas
lehetett 100 évvel ezelőtt Most na
Soci (szó szerinti fordításban: Híd
az Isonzón), olasz nevén Santa
Lucia állomása, ugyanis a kiépített
tolmeini hídfőállás legfontosabb ellátmányi helye volt. Ma szerelvényünk békésen állt az egyik
mellékvágányon, annak idején lőszerekkel, géppuskákkal, élelemmel tele vonatok vesztegelhettek...
Vissza kell térnünk a jelenbe.
Buszra ültetnek, majd 10 perces autózás után megérkezünk a település
szélére, ahol a házak közötti keskeny ösvény felé irányítanak. Az
egyik ház kapujában két félméteres
löveg díszeleg, az udvaron, a hűvös
szőlőlugas árnyékában levő asztalnál békésen kávézik az ott lakó család. Izgalommal fotózzuk a
fegyvert, hiszen ez az első „élő” találkozásunk a fronttal. Nemsokára
feltűnik a második, a szomorúbb: a
modrejcei katonatemető.
A sírkert gondozott. Mellette egy
csűr, mezőgazdasági gépek, egyik
felén, a kerítés mellett zöldségeságyások. A díszes temetőkapun felirat: Ruhestätte der Helden von St.
Luzia – A Santa Lucia-i hősök
nyugvóhelye.
A megemlékezők az árnyékba
húzódnak. Várni kell, ameddig
megérkeznek a hivatalosságok. A
táj rabul ejt. Nem messze a temetőtől az Isonzón gátat emeltek, és ma
az élénkkék tóhoz horgászok, vízísportot kedvelők járnak előszeretettel. Mintegy 3 km-re e békés
helytől van Tolmin és az a magaslat,
amelyről kiváló rálátás nyílik az
Isonzó völgyére. Itt kezdődött az
első isonzói csata, amely 1915. június 23-ától július 7-ig tartott. Az
olasz hadsereg a doberdói fennsíkon, a görzi és a tolmeini hídfőnél
indított támadást a monarchia hadereje ellen. Mindhárom helyszínen
a túlerővel harcolva sikerült megállítani az olasz alakulatokat. Az első
csatában 16.000 olasz és 10.000
monarchiabeli katona esett el. A tolmeini hídfő mind a 12 isonzói csatában jelentős szerepet játszott, így
a környéken ennél jóval több volt
mindkét hadsereg vesztesége. A sír-

Dr. Milan Brglez, a szlovén Nemzetgyűlés elnöke beszédében kiemelte, hogy „az isonzói front az
Alpoktól az Adriáig dicstelenül íródott be a történelembe, mint a legnagyobb hegyvidéki harcszíntér az
emberiség történelmében. Az első
világháború fájó fejezeteként
örökké beleívódott a tájba, az itt
lakók emlékezetébe. Kitörölhetetlen nyomot hagyott mindenkiben ez
a front, legyen bármennyire távol is
ettől. Ezen frontvonal mentén az
akkori hazájukat, az Osztrák–Magyar Monarchiát elsősorban magyar
katonák védték, akik számos szlovén ifjúval és férfival, más nemzet
katonáival együtt ezeken a csatatereken leltek végső nyugalomra,
maguk mögött űrt, szomorúságot
hagyva. Ma a Béke ösvénye köti
össze az emlékhelyeket, amelyek
arra figyelmeztetnek bennünket,
meg kell tegyünk mindent azért,
hogy az emberiség történelmének
ily sötét fejezetei sohase ismétlődjenek meg. Lassan ugyan, de elkezdnek begyógyulni a történelmi
sebek, és ez bizonyítja azt is, hogy
felül lehet kerekedni a történelmi
gyűlölködésen. Az egykori szenvedések és a gyűlölet frontvonala ma
a béke, a megbocsátás és a barátság
útvonalává válhat” – mondta az
elnök, majd hozzátette: a Béke ösvényét az UNESCO világörökséglistájára jelölték. „Legyen könnyű
nekik a szlovén föld, dicsőség

honosságú halott osztrák-magyar és
618 ismeretlen katona, ezek közül
is nagyobb számban lehettek még
magyarok. Mellettük bizonyítottan
10 német, 7 orosz hadifogoly és egy
olasz katona is nyugszik a temetőben. Az első ide temetett katona
1915. június 15-én halt meg, az
Abaúj-Torna vármegyei Takács József gyalogos volt, míg az utolsó
Molnár Sándor főtüzér, aki a Háromszék vármegyei Nagyajtáról
származott, őt 1917. november 10én temették el. A két háború között
az olasz hatóságok átalakították a
temetőt, eltávolították a feliratos kereszteket és síremlékeket, a sírhantokat elsimították.
„Közben [1915.] május 23-án
Olaszország is megüzente hűtlenül a háborút Ausztria-Magyarországnak, miután a nagy
Entente-nek sikerült őt kiugratni
a hármas szövetségből, hogy
hátba támadhassa szövetségeseit,
Németországot is. Könnyű volt
Katót táncra lendíteni, mikor
Olaszországnak az ősrégi gyűlölt
ellenséggel, Ausztriával szemben
évszázados területi követelései
voltak. Dél-Tirol, Görz, az Isztriai-félsziget és a Mare Nostro, az
Adria. Sok-sok ártatlan vérébe is
került Olaszországnak Antonio
Salandra olasz miniszterelnök
álma, és noha a háború végével
ezeket a területeket a Párizs környéki békediktátumok oda is ítélték neki, de a második
világháború után mindezt elveszítette, a nagy áldozat tehát hiábavaló volt, minden odaveszett.”(Részlet dr. Szojka Kornél
emlékirataiból – megjelent a
nagyhaboru.blog.hu oldalon.)

Közben csendben előkerülnek a
hivatalos koszorúk. Díszőrséget
Magyarország részéről a hagyományőrzők korabeli, míg a szlovénok képviseletében a mai katonai
egyenruhában álltak.
A felszólalók sorát Uroš Brežan,
Tolmin polgármestere nyitotta, aki
kiemelte, az első világháború tanulsága az, hogy milyen fontos a nemzetek közötti béke, tolerancia, a
kölcsönös tisztelet, amit ma sem
könnyű elérni, de csak az erre alapuló viszony jelentheti a haladást,
az értékeket, amelyre a jövőt építhetjük. Majd megígérte, gondozzák a
világháborús emlékeket és azon
lesznek, hogy ezek a világörökség
részeként felkerüljenek az UNESCO
védett műemlékek listájára.

nekik!” – zárta beszédét a házelnök.
Valaki a megemlékezők közül
közben halkan megjegyzi: milyen is
a történelem fintora? Magyarországi, erdélyi katonák szálltak
hadba az Osztrák-Magyar Monarchiát megvédeni az olaszok ellen,
akik szintén területi követelések
miatt törtek be az egykori határon.
Több ezer áldozat volt mindkét fél
részéről, s végül a föld, amiért vérüket ontották, egy harmadik nemzeté lett. Ha ezt ők ma látnák...
A suttogó történelmi vitát protokolltaps, majd dr. Kövér László, a
magyar Országgyűlés elnökének
beszéde szakította meg.
A magyar házelnök többek között elmondta: „az első világháborúban összesen 37 millióan
vesztették életüket, közöttük több
mint 600.000 magyar katona, közülük pedig 40.000-en a mai Szlovénia területén estek el, 200-an a
modrejcei temetőben leltek örök
nyugalmat. Az utókor számára minden háborús emberélet-áldozat ok a
főhajtásra, az emlékezésre és a tanulságok levonására. Az első világháborús csatatereken nemcsak az

Tisztelgés a hősök előtt

európai nemzetek szülöttei – apák,
fiúk, férjek vagy testvérek – vesztették életüket, hanem Európa is elveszítette az önrendelkezés jogát,
azaz azt a lehetőséget, hogy kontinensünk sorsáról ténylegesen ne
Európán kívüli erők és érdekek,
hanem az európai nemzeteket és
azok legitim államai dönthessenek.
Az első világháborúnak katonai értelemben voltak győztesei és vesztesei, de történelmi értelemben
mindenki vesztesnek bizonyult, hiszen az európaiak ekkor veszítették
el tulajdonképpen Európát. Az első
világháborúnak ez volt a legsúlyosabb következménye. (...) Az első
világháború árnyéka rávetült az

egész XX. századra. Az 1914-ben
kitört háború volt az első globális
háború, amelyet a korabeli propaganda cinikusan úgy nevezett, hogy
a háború, amely véget vet minden
háborúnak. Egy évszázad távlatából
tudjuk, hogy az első világháború
nem vetett véget az öldöklésnek,
hanem ellenkezőleg, utat nyitott

A sírfeliratok eltűntek a történelem viharában

Fotó: Vajda György

egy újabb pusztító világégésnek,
mert a háború végén olyan békét alkottak, amely a valóságban éppen a
tartós békét lehetetlenítette el. Tudjuk, hogy a két totalitárius diktatúra,
a bolsevizmus és a nácizmus az első
világháború szörnyszülöttei, amelyek a XX. században felmérhetetlen anyagi és szellemi kárt okoztak
Európának. Azt is tudjuk már, hogy
ezen szörnyszülöttek világra jöttének következményeiként alakult ki
a második világháború után a kétpólusú világrend, amely évtizedekre megszilárdította az Európán
kívüli erőket és az érdekek uralmát
Európában. A kontinensünk egy részét tengerentúli érdekek alá vonta,
másik részét pedig alávetette és kiszolgáltatta a keleti elnyomásnak.
(...). Ne hagyjuk senkinek, semmilyen erőnek, hogy az európai embereket az európai emberek érdekei
ellen fordítsa. Ha az Európai Uniót
a jövőben azzá tudjuk tenni, aminek
alapítói annak idején megálmodták,
azaz egyenrangú embereknek a keresztény civilizáció alapjain felépülő
demokratikus
együttműködési keretévé, akkor ezáltal a legnagyobb elégtételt tudjuk
nyújtani az első világháborúban elesett minden embernek, és reményt
adhatunk az utánunk következő generációk számára, hogy kontinensünk az európai emberek otthona
maradhat.”
„Az első világháborús európai
önpusztítás egyik legvéresebb csataterén, az Isonzó völgyében nyugodjanak békében a hazájuk
szolgálatában hőssé vált katonák,
emlékük minden nemzetben éltesse
a megbékélés és az egymásrautaltság gondolatát” – mondta többek
között Kövér László.
A hivatalos felszólalásokat követően a házelnökök egy-egy szál fehér
rózsát helyeztek el a temető északnyugati sarkában álló, a császári és királyi 86. szabadkai gyalogezred
hadnagya, szepesófalui Hollósi Károly magyar feliratú sírjához.
Az eseményt rövid szlovén és
magyar katolikus mise zárta. A
megemlékezést követően Kövér
László küldöttségével együtt megtekintette a Sveta Gora hegy oldalán
a magyar emlékmű számára kijelölt
helyet. Az Isonzó Expressz folytatta
útját Görz, azaz Nova Gorica–Gorizia felé... Hogy miért az utóbbi
kettős névhasználat, az kiderül a
következő részekből.
(Folytatjuk)
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Győzelemmel kezdte a 2. ligát
az ASA
Szerkeszti: Farczádi Attila

Czimbalmos Ferenc-Attila

A 2017–2018-as labdarúgó idény
első 2. ligás találkozóját Marosvásárhelyen játszották, ahol az élvonalból az elmúlt évad végén
távozott helyi ASA a 3. liga első
csoportjának győztesét, a Iaşi megyei Ştiinţa Miroslavát fogadta. A
hazaiak teljesen átalakult együttessel léptek pályára, amelyben a tavalyi évadból a kezdőjátékosok közül
csak a jelenlegi csapatkapitány,

Candrea maradt a csapatnál. A hazai
alakulatot másodosztályú együttesektől, valamint az ASA ifjúsági
csoportjaiból kikerült játékosok alkotják, az átlagéletkor 23 év.
A találkozó 15. percében a Dunărea Călăraşi-tól érkezett csatár, Rafael Licu szerezte meg a vezetést:
Fl. Ilie mintegy 30 méteres passzt
küldött az ellenfél védelme fölött,
Licu jobbal elegánsan lekezelte a
lasztit, és a tehetetlen Avram mellett
a hálóba lőtte: 1-0. A gól után a mi-

Mestermérleg

„Örülünk a három pontnak, megszenvedtünk érte. Nehezen lendültünk játékba, ami érthető is, hiszen sokan ezen a találkozón mutatkoztak
be az ASA együttesében tétmérkőzésen, így türelmünk kell hogy legyen
velük. Főleg a gólszerzéssel volt problémánk, ugyanis több alkalommal
eljutottunk a kapu előterébe, de nem találtuk a megfelelő megoldást.
Laso hiánya meglátszott, ő a Nagyszebeni Hermannstadt elleni találkozón jelest nyújtott, reméljük, hogy mielőbb felépül. Az ellenfél futballistái semmivel sem leptek meg bennünket” – értékelt a mérkőzés végén
az ASA vezetőedzője, Bálint László.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 2. liga, 1. forduló: Marosvásárhelyi ASA – Ştiinţa Miroslava 2-1
(1-1)
Marosvásárhely, Trans-Sil stadion, mintegy 500 néző. Vezette: Adrian illyés
(Ploieşti) – középen; Ciprian iovu, Cătălin Brînza (mindkettő Botoşani) – partjelzők.
Gólszerzők: Licu (15.), D. Muntean (80.), illetve Tăcuţanu (40.).
Sárga lap: Candrea (65.), illetve Săriţanu (30.) és izmana (59.)
ASA: Fl. iacob – Băjan, Ene, Fl. ilie, Panait – P. iacob, Candrea (89. Mijokovic), D. Muntean – Licu, Boiciuc (67. Schieb), Petriş (46. Al. Stoica).
Miroslava: Avram – Cerneuţanu, Mateciuc, Tăcuţanu, G. Maxim – Săriţanu
(57. Chindriş), Corban (71. Nemţanu) – Căinari, izmană, Taciuc (60. Viorică) –
Al. Marin.

roslavai játékosok próbálkoztak kibontakozni a játékban, de ez nemigen sikerült nekik, közben az ASA
veszélyeztetett újra: az UTA Öreg
Hölgy volt játékosa, D. Muntean lövése a kapufáról pattant vissza
(30.). A 40. percben a moldovai
együttesnek sikerült is az egyenlítés
O. Tăcuţanu révén, aki egy szögletrúgás után mintegy 5 méterről a hálóba fejelt: 1-1.
A második játékrészben inkább a
hazaiak uralták a játékot, hosszú
percekig beszorították ellenfelüket
a saját tizenhatosuk területére,
ahonnan a Ştiinţa játékosai a maszszív, előretolt csatárukat, Al. Marint
próbálták játékba hozni magas,
előre tolt labdákkal. A hazaiak góljára a hajráig kellett várni, amikor
D. Muntean a tizenhatos sarkáról

egy jól eltalált lövéssel kilőtte a
hosszú sarkot: 2-1 (80.).
A találkozó során a hazaiak több
alkalommal pontatlanul passzoltak,
sok labdát eladtak, így ellentámadásba lendítették ellenfelük játékosait. Meglátszott a játékukon, hogy
még nem igazán ismerik egymást a
pályán, hiszen egy teljesen kicserélődött együttesről van szó, ugyanakkor a kánikula is megviselte a

játékosokat. Ezért is volt a találkozónak gyengébb színvonala, amit
tetőzött az ellenfél tapasztalatlansága. Elkelne ugyanakkor az ASAban két-három rutinosabb játékos –
legalább egy középhátvéd, egy középpályás és egy csatár – , akik tapasztalatukkal segíthetnék az
együttest. Ebben a formában
ugyanis nagyon nehéz lesz visszajutni az élvonalba.

Tizenhat gól Temesváron

A 2. ligás labdarúgó-bajnokság 1. fordulójának eredményei: Nagyváradi Luceafărul – Sportul Snagov 1-1, Temesvári Ripensia – Foresta Suceava 16-0,
Dacia Unirea Brăila – Temesvári Politehnica ASU 2-3, Argeş FC – Zsilvásárhelyi
Pandurii 0-0, Chindia Târgovişte – Aradi UTA 0-1, Bukaresti Metaloglobus –
Szatmárnémeti Olimpia 0-1, Academica Clinceni – Dunărea Călăraşi 4-1, Mioveni CS – Afumaţi CS 4-0, Nagyszebeni Hermannstadt AFC – Baloteşti CS 3-0,
Marosvásárhelyi ASA – Ştiinţa Miroslava 2-1.

Az MSE három tehetséges fiatalja a Székelyföld Labdarúgó Akadémián

Bekerült a Székelyföld Labdarúgó
Akadémiára a marosvásárhelyi alközpontként működő MSE 08 három fiatal játékosa. A megyeszékhelyi
klubnál három éve foglalkoznak komolyan az ifjúsági és gyerek korosztály oktatásával és nevelésével, és
másfél éve kötöttek partnerséget a
csíkszeredai székhelyű intézménnyel,
a kapcsolatnak pedig máris megvannak az első eredményei.

Bálint Zsombor

Rigmányi Zsombor 2000-ben született, és
kapus poszton játszik. Az MSE 4. ligában
szereplő felnőttcsapatában már 16 évesen bemutatkozott, a soron következő idényben
pedig eséllyel pályázott volna arra, hogy
kezdő kapusa legyen az alakulatnak, azonban
az akadémián is felfigyeltek rá. Zsombor
remek fizikai adottságokkal rendelkezik, képességeit a kapusokkal foglalkozó Székes
Károly is értékelte. Remek reflexei vannak,
jó a lábjátéka; amin még javítania kell, az a
kijövetelek üteme. Sok-sok önbizalmat kell
még gyűjtenie, hiszen néha hajlamos elbizonytalanodni a pályán, ez azonban fiatal korával is magyarázható. A sport mellett a
tanulást sem hanyagolta el, bolyais diákként
a tavasszal részt vett a német tantárgyverseny
országos szakaszán.
Ugyancsak az akadémián folytatja Varga
Róbert középhátvéd, aki szintén 2000-es születésű. Az ugyancsak bolyais Róbertnek szintén jó a fizikuma a posztjához, az egyéni
párbajokban erős, biztos a lábjátéka. Amiben

igazolt az MSE-hez, ahol rövid idő alatt bekerült a felnőttcsapat keretébe.
A marosvásárhelyi klub szakmai vezetői
szerint a jövőben további játékosaik is megléphetik ezt a lépést, amelyre most az említett
három fiatalnak nyílt lehetősége. A Székelyföld Labdarúgó Akadémia értékeli az itt folyó
szakmai munka minőségét, és figyelemmel
kíséri ifjúsági csapataik előmenetelét, így, aki
úgy dönt, hogy az MSE-nél szeretne focizni,
megfelelő adottságokkal rendelkezik, és kitartóan dolgozik, annak minden esélye van,
hogy megnyíljon előtte a kapu, és teljesítménysportolóvá váljék.

fejlődnie kell, az a helyezkedés és a fejjáték.
Ő is játszott már a 4. ligás felnőttcsapatban,
15 évesen mutatkozott be, és az akadémián
bizonyíthatja, hogy edzőinek jó szemük volt,
amikor rá esett a választásuk.
Somodi Krisztián 2002-ben született csatár.
A C ifjúsági korosztályú csapatban szerepelt,
itt tűnt fel gyorsaságával és gólképességével.
A csapat gólkirálya volt az előző bajnoki
idényben. Ha az egyéni technikáján még fejleszt egy kicsit, nagyon gólveszélyes játékos
nevelhető belőle, vélik a marosvásárhelyi
klub szakmai vezetői.

Varga Róbert

Rigmányi Zsombor
Fotók: Marosvásárhelyi MSE / Tóth Csaba

Krisztián Mezőpanitban járt általános iskolába, a középiskolát már Csíkszeredában
kezdi az ősszel.
Mindhárom játékos az MSE saját neveltje,
Farczádi Attila, Popovici Tamás, Fehér
Csaba, Moldován Tamás és Dudás Levente
edzők foglalkoztak velük, és juttatták el őket
oda, hogy egy szinttel feljebb lépjenek.
A három játékos az ősztől az akadémia
korosztályos együtteseiben szerepel, ők a már
a télen távozott Molnár Dávidot követik, aki
17 éves kora dacára a 3. ligás FK Csíkszereda
harmadik kapusa lett. Dávid bolyais diákként
a Sportlíceumnál szerepelt korábban, onnan

Somodi Krisztián
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BL-selejtező: Hármat rúgott 8 perc alatt Plzenben
a FCSB

Bejutott a labdarúgó Bajnokok
Ligája-selejtező 4. fordulójába a
Bukaresti FCSB, miután Csehországban háromgólos győzelmet
aratott a Viktoria Plzen ellen. A
hazai pályán rendezett első mérkőzés döntetlenre zárult.

felülírta a 27. perc eseménye: a
mintegy 30 méterről megítélt szabadrúgást Bălaşa a pipába csavarta, így a FCSB megszerezte a
vezetést. A románok átvették a
kezdeményező szerepet, és négy
perccel később, illetve öt méterről

A visszavágót a csehek kezdték
jobban, és már az 1. percben megszerezhették volna a vezetést,
Kopic azonban elhibázta: 7 méterről a románok kapusába lőtt. Niţă
az 5. percben is megmentette csapatát a góltól, amikor Krmenciknek megálljt parancsolt. Az első
román helyzetre a 13. percig kellett várni, Alibec ívelt az ellenfél
kapuja előterébe, Enache nem ért
oda időben. A Viktoria a továbbiakban is nyomást gyakorolt a vendégekre, Krmencik a 18.-ban
egyedül törhetett kapura, de célt
tévesztett, egy perccel később
Havel lövéséből kimaradt az erő.
Az addig történteket némiképpen

közelebbről Bălaşa újra kísérletezhetett, ekkor viszont már nem találta el a kaput a bukarestiek
játékosa, pedig duplázhatott volna.
A szünetet mintegy keretbe foglaló két újabb román helyzet után
a házigazdák egyenlítettek: Kopic
beadását az addig is sokat igyekvő
Krmencik gólra váltotta, ezzel
pedig már a Viktoria állt továbbjutásra. Mi több, a vezetést is megszerezhette volna a házigazda
alakulat, de Kolar elhibázta. Nem
így Teixeira, aki a Florin Tănase
blokkolt lövéséből hozzá pattanó
labdával bevette a Plzen kapuját.
Öt perccel később Alibec lyukra
adta a passzt Tănasénak, aki hideg-

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Bajnokok Ligájaselejtező, 3. forduló, visszavágó
mérkőzés: Viktoria Plzen – Bukaresti FCSB 1-4 (0-1). Továbbjutott a FCSB, 6-3-as
összesítéssel.
Plzen, Doosan Aréna, 10.802
néző, vezette: Alejandro Hernandez (spanyol).
Gólszerzők: Michael Krmencik (64.), illetve Mihai Bălaşa
(27.), Filipe Teixeira (71.), Florin Tănase (76.), Denis Alibec
(79 – büntetőből).
Sárga lap: Petrzela (24.),
Reznik (26.), Zivulic (39.),
Havel (47.), Krmencik (61),
Hrosovsky (72), Bolek (79),
Balkos (82), illetve Popescu
(50.), Bălaşa (67.), Alibec (84.).
Kiállítva: Krmencik (88.).
Viktoria Plzen: Bolek – Reznik, Hejda, Hajek, Havel – Zivulic (63. Horava), Hrosovsky
– Petrzela (54. Zeman), Kolar
(77. Bakos), Kopic – Krmencik.
FCSB: Niţă – Ov. Popescu
(73. Achim), Bălaşa, Momcilovic, Morais – Pintilii, Teixeira –
Enache, Man (46. Larie), Tănase (86. Gnohéré) – Alibec.

vérrel kilőtte a hosszú sarkot, majd
a bukarestiek csapatkapitánya is
betalált a Teixeira buktatásáért
megítélt büntetőből. Nyolc perc
alatt háromszor volt eredményes a
FCSB, ezzel el is döntötte a mérkőzést, hiszen a hátramaradt időben érdemlegeset csak Krmencik
kiállítása jelentett.

Búcsú a BL-selejtezőtől: 3 gólt kapott
a hosszabbításban a Viitorul

Hosszabbításban vesztette el a továbbjutást a Konstancai Viitorul a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjében. A román együttes ugyanúgy 1-0-s
hátrányban zárt, mint ellenfele az első mérkőzésen,
így következett a 30 perces ráadás. Ebből az első 15ben összerogyott a Hagi-csapat, három gólt
inkasszált, így az utolsó negyedórában érdemben már
semmi nem történhetett – aminthogy nem is történt.
Lett volna pedig lehetőségük a tengerpartiaknak,
hogy a rendes játékidőben eldöntsék a továbbjutás
kérdését. Leghamarabb a 3. percben, amikor Coman
mintegy 23 méteres lövését Rueda a kapufára védte.
Négy perccel később Ţîru 6 méterről kapu fölé továbbított, majd újra Coman került főszerepbe a 19.-ben,
de Rueda ekkor is a helyén volt. A házigazdák egyetlen valamirevaló első félidei lehetőségét a 28. percben
jegyeztük, De Camargo a rövid sarokra pattintva próbálta meglepni Rîmniceanut – sikertelenül. Majd újra
a konstancaiak következtek, Nedelcu távoli lövését
Waterman hárította (34.).
Szünet után fordult a kocka, a Viitorul átengedte az
irányítói szerepet házigazdájának, amely ennek megfelelően egyre-másra alakította ki a helyzeteket a kapujánál. A 49. percben egalizált az APOEL a kapufák
száma tekintetében, Aloneftisz lövése a román kapusról pattant a lécre. Az 54. percben aztán már szerencséje sem volt Gheorghe Hagi csapatának, hiszen
Carlao Ţîru mellől zavartalanul fejelhetetett a hálóba,
Aloneftisz szögletét követően (54.). A Viitorul mulasztó játékosa két perccel később megpróbálta helyrehozni hibáját, de melléfejelt, aztán újabb
házigazdarohamok következtek, amelyek végén
előbb Ebecilio (64.) lövését hárította Rîmniceanu,
majd nem sok hiányzott, hogy Ganea öngóllal aján-

dékozza meg az ellenfelet (67.). Következett Vander
30 méteres lövése (71.), aztán Lago próbálkozott 16
méterről (ugyancsak 71.), Bertoglio pedig egészen
közelről ügyetlenkedett el egy ígéretes lehetőséget
(73.). Pillanatokkal később a Vaslui FC korábbi játékosa, Milanov fejelt kapu mellé (ugyancsak 73.). A
támadássorozatot Ebecilio 16 méteres lövése zárta,
amely ugyancsak elkerülte a célterületet (79.). Mindezzel együtt a Viitorul pontot tehetett volna a párharc
végére, hiszen a hajrában Herea a bal szélen beküzdötte magát a büntetőterületre, Chiţu azonban nem ért
oda időben, hogy rácsapjon a kapu elé belőtt labdára.
A hosszabbításban már egyáltalán nem a konstancai csapatnak állt a zászló. Az álmodozó védelem
mellett előbb Georgiosz Merkisz szerzett gólt (93.),
majd Camargo senkitől sem zavartatva fejelhetett a
hálóba, mindössze 6 méterről. Ugyan Ericnek lett
volna lehetősége még felborzolni a kedélyeket, de
rossz ütemben próbálta az üresen maradt kapuba küldeni a labdát, és a ciprusi csapat védőinek volt idejük
zárni előtte. Mindennek tetejébe a ráadás első
negyedórájának végén Efrem is betalált, ezzel egyértelművé tette, hogy a román bajnok számára már csak
az Európa-ligás folytatás maradhat – feltéve, hogy sikerrel veszi a 4. fordulós akadályt.
Jegyzőkönyv
Labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező, 3. forduló, visszavágó mérkőzés: APOEL Nikosia –
Konstancai Viitorul 4-0 (0-0, 1-0), hosszabbítás
után. Továbbjutott az APOEL, 4-1-es összesítéssel.
Nikoszia, GSP stadion, 15 ezer néző, vezette:
Alekszej Eszkov (orosz).
Gólszerzők: Carlao (54.), Merkisz (93.), De Camargo (94.), Efrem (105+1.).
Sárga lap: Vinicius (44.), Ebecilio (88.), N. Morais (112.), Milanov (118.), illetve K. Boli (30.),
Ţîru (68.), Eric (98), Benzar (105+2.), Herea
(118.).
APOEL: Waterman – Milanov, Rueda, Carlao
(81. Merkisz), Lago – Bertoglio, N. Morais, Vinicius, Aloneftisz (55. Ebecilio) – Vander (88.
Efrem), De Camargo.
Viitorul: Rîmniceanu – K. Boli, Ţîru, M. Constantin, Ganea – Benzar, Nedelcu (82. Mladen), D.
Lopez – Chiţu, Fl. Coman (96. Eric), Cicâldău (82.
Herea).

Kiütötte a Videoton
a Bordeaux-t az Európa-ligában

Bejutott a labdarúgó-Európaliga selejtezőjének negyedik fordulójába a Videoton, mivel az
idegenbeli 2-1-es vereségét követően a csütörtöki visszavágón 1-0ra legyőzte a Girondins Bordeaux-t
Felcsúton.
Az összecsapás egyetlen gólját
Stopira fejelte közvetlenül az első
félidő lefújását megelőzően.
Nagy lendülettel kezdte a találkozót a Videoton, az első három
percben három nagy lehetőséget
alakított ki, de egyiket sem tudta
gólra váltani. A folytatásban kiegyenlítetté vált a játék, az első félidő hajrájáig csak elvétve jutottak
el a csapatok az ellenfél kapujáig.
Az ivószünet miatti ötperces hoszszabbításban azonban ismét kapuja
elé szorította a Bordeaux-t a székesfehérvári gárda, és egy szöglet
után Stopira fejesével megszerezte

a vezetést. Ezzel a szünetben a Videoton állt továbbjutásra.
A második félidő is jól indult a
hazaiak számára. Sabaly egy szabálytalanság miatt megkapta második sárgáját, így a játékvezető
kiállította. Bő húsz perccel később
Henty szépen játszotta tisztára
magát, és nagy helyzetben tört kapura, de a vendégek kapusa hárította lövését. Megfogyatkozott a
Videoton is: Varga Józsefnek kellett idő előtt elhagynia a pályát második sárga lappal.
A Bordeaux fokozta a tempót és
a nyomást, de sem a rendes játékidőben, sem a hét perc hosszabbítás
során nem tudott a Videoton kapujába találni. A székesfehérváriak a
mérkőzés jelentős részében jól
játszva, a végén pedig hősiesen
küzdve búcsúztatták esélyesebb
francia ellenfelüket.

Székesfehérvári szurkolók ünneplik csapatukat a labdarúgó-Európa-liga-selejtező harmadik
fordulójában játszott Videoton FC – Girondins Bordeaux visszavágó mérkőzés után a felcsúti Pancho Arénában 2017. augusztus 3-án. A Videoton bejutott a negyedik fordulóba, miután az idegenbeli 2-1-es vereségét követően a visszavágón 1-0-ra győzött. MTi Fotó:
Koszticsák Szilárd

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga-selejtező, 3. forduló, visszavágó: Videoton
FC – Girondins Bordeaux (francia) 1-0 (1-0). Továbbjutott a Videoton
2-2-es összesítéssel, idegenben lőtt több góllal
Felcsút, 3537 néző, vezette: Dingert (német).
Gólszerző: Stopira (45+5.).
Sárga lap: Szolnoki (8.), Fiola (23.), Varga J. (60., 69.), Suljic (82.),
Juhász R. (82.), Lazovic (89.), illetve Sabaly (41., 46.), Plasil (50.),
Lewczuk (84.).
Kiállítva: Varga J. (69.), illetve Sabaly (46.).
Videoton: Kovácsik – Szolnoki, Fiola, Juhász R., Stopira – Nego,
Varga J., Pátkai, Suljic (88. Tamás K.) – Scepovic (46. Lazovic), Henty
(90+5. Szabó B.).
Bordeaux: Costil – Sabaly, Toulalan, Lewczuk, Gajic – Plasil (78.
Touré), Vada (46. Mendy), Sankharé – Malcom, Laborde (49. Contento), Kamano.

Eredményjelző

* Bajnokok Ligája-selejtező, 3. forduló, visszavágó mérkőzések (zárójelben az első meccs eredménye): Sheriff Tiraspol – Karabakh 1-2
(0-0), BATE Boriszov – Slavia Prága 2-1 (0-1), CSZKA Moszkva – AEK
Athén 1-0 (2-0), APOEL Nikoszia – Konstancai Viitorul 4-0 (0-1), Istanbul Basaksehir – Club Brugge 2-0 (3-3), FC Koppenhága – Vardar
Szkopje 4-1 (0-1), Viktoria Plzen – Bukaresti FCSB 1-4 (2-2), BSC Young
Boys – Dinamo Kijev 2-0 (1-3), Hafnarfjördur – Maribor 0-1 (0-1), Ludogorec – Hapoel Beer Sheva 3-1 (0-2), Olympiakos Pireusz – Partizan
2-2 (3-1), Ajax – Nice 2-2 (1-1), Legia Varsó – Lokomotiv Astana 1-0
(1-3), Rijeka – Salzburg 0-0 (1-1), Rosenborg – Celtic 0-1 (0-0);
* Európa-liga-selejtező, 3. forduló, visszavágó mérkőzések (zárójelben
az első meccs eredménye): Sion – Suduva 1-1 (0-3), AEL Limasszol –
Austria Bécs 1-2 (0-0), Shkëndija – Trakai 3-0 (1-2), Dinamo Minszk –
AEK Larnaka 1-1 (0-2), Odd Grenland – Dinamo Zágráb 0-0 (1-2), Videoton – Bordeaux 1-0 (1-2), Zenit Szentpétervár – Bnei Yehuda 0-1
(2-0), Olekszandrija – Astra Giurgiu 1-0 (0-0), Qabala – Panathinaikosz
1-2 (0-1), Sparta Prága – Crvena Zvezda 0-1 (0-2), Apollon Limasszol –
Aberdeen 2-0 (1-2), Fenerbahce – Sturm Graz 1-1 (2-1), Fola Esch – Östersunds 1-2 (0-1), Lyngby – FK Krasznodar 1-3 (1-2), PAOK Szaloniki
– Olimpik Donyeck 2-0 (1-1), Skënderbeu – Mlada Boleslav 2-1, tizenegyesekkel 4-2 (1-2), Marítimo – Botev Plovdiv 2-0 (0-0), Lech Poznan
– Utrecht 2-2 (0-0), Midtjylland – Arka Gdynia 2-1 (2-3), Hajduk Split –
Bröndby 2-0 (0-0), Altach – Gent 3-1 (1-1), AC Milan – USK Craiova
2-0 (1-0), Athletic Bilbao – Bukaresti Dinamo 3-0 (1-1), Rózsahegy –
Everton 0-1 (0-1), Panioniosz Athén – Maccabi Tel Aviv 0-1 (0-1), Domzale – Freiburg 2-0 (0-1), Braga – AIK 2-1 (1-1), KV Oostende – Olympique Marseille 0-0 (2-4), Eszék – PSV Eindhoven 1-0 (1-0).

2017. augusztus 7., hétfő ________________________________________________SPORT _______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Új kezdet a Maros KK számára

nem néz ki rosszul a keret, bár a Maros KK talán
az egyetlen olyan csapat lesz a mezőnyben,
amely csak öt idegenlégiósra támaszkodik majd,
és a belföldi kontingens legnagyobb hányadát
helyi nevelésű fiatalok adják.
„A jelenlegi helyzetben már az is nagy szó,
hogy egyáltalán nem szűnt meg a csapat” – fogalmazott Vlad Amariei alelnök, és elmondta,
hogy a reális célkitűzés az idén a rájátszás lehet.
A döntőkhöz szokott marosvásárhelyi szurkolóknak ez talán ijesztően hangzik, azonban
számos közönségbarát újítás bevezetésére is ígéretet tett az új vezetőség. A klubnak új logója, új
identitása lesz, több meglepetést tartogatnak,
Bálint Zsombor
Amariei alelnök első számú feladata a marketing és a klub népszerűsítése lesz. És ha a közönség kitart a csapat mellett, a jövőben ismét
Ki a gödörből!
Az előző mondatban pedig benne volt az lehet gondolkodni a feljebb lépésben.
egész várható idény kulcsszava: a pénz, ponto- Elsősorban a támadójátékra
sabban annak a hiánya. Ezt azonban ne úgy ért- alapoznak
Ami a szakmai oldalt illeti, Szászgáspár Barsék, hogy a klub kilátástalan helyzetben lenne,
hanem egy olyan gödörből próbál meg kika- nabás vezetőedző és George Trif másodedző elpaszkodni, amelybe a korábbi vezetőség taszí- mondták, hogy két barátságos tornát terveznek
totta felelőtlen gazdaságpolitikájával. A a felkészülési időszak alatt. Szeptember 7-8-án
hatalmas hiány betöméséhez pedig idő kell, s az lesz a hagyományos Maros-kupa a ligeti Sportcsarnokban, amelyre a bajnok Kolozsvári U-BT
idei bajnokság ennek jegyében zajlik majd.
„Nemcsak a múlt bajnokságból, hanem az és az SCM Piteşti már visszaigazolta a részvéelőtte lévőből is maradtak még tartozásaink” – telét. A negyedik meghívott a Falco Szombatvallotta be Béres Lóránt klubelnök, azonban hely, Srečko Sekulović jelenlegi csapata,
hozzátette, ezeket sikerült újraütemezni, és né- amelynek várják a pozitív visszajelzését. Ha a
hány részletet már kifizetni. Több szponzor ígért Falco nem vállalja az ideutazást, a Temesvári
pénzt, az önkormányzattól is pozitív jelzések ér- Timba lehet a negyedik résztvevő. Ezt követően
keztek, ezért bízik benne, hogy egy éven belül a Maros KK Nagyszebenben, a Tordai Elemérismét tisztára mossák a klub anyagi hírnevét, emléktornán vesz részt, amelyre a szebeniek és
egy másik belföldi klub mellett egy szlovák csaamit az elmúlt év alaposan megtépázott.
A fizetések késése miatt a múlt szezonban patot is várnak. Várhatóan egyéb barátságos
rendkívül nehéz volt a játékosokat rávenni, hogy meccsek is lesznek, azonban ezekről véglegesen
ismét aláírjanak Marosvásárhelyre – vallották még nem egyeztettek.
Szászgáspár a keret alkotó játékosok kvalitábe a klub vezetői. Nagyon kemény, meggyőző
munkára volt szükség, és remélik, hogy az idén sait is méltatta. Ugyanakkor a Népújság kérdémár nem lesznek ilyen jellegű gondok. Ugyan- sére válaszolva elismerte, hogy a légiósok
akkor azt is bejelentették, hogy az idei keret va- többségének nem a védekezés az erőssége. Sem
lamivel több mint a felébe kerül annak, Martinić, sem Hargrove nem kifejezetten védőamennyit az előző években költöttek a játéko- játékos, ám úgy vélte, Mladenović tud védesokra. Ennyit tudtak reaálisan ígérni a játéko- kezni, és Reed is bebizonyította már, hogy képes
soknak, és ragaszkodnak hozzá, hogy reális rá. Ugyanakkor hozzátette, e tekintetben nagy
költségvetéssel dolgozzanak. Ennek ellenére szerep hárul Mijovićra, és a frissen leigazolt
Stăncuţra. „Úgy kell
felállítanunk a csapatot
a védelemben, hogy a
gyengébb védőkkel is
hatékony legyen” – fogalmazott. Ugyanakkor
hozzátette: a Maros KK
évek óta inkább támadásban volt erős, mint
védelemben. „A mecscset úgy is meg lehet
nyerni, hogy egy ponttal többet dobsz, mint
az ellenfél” – fogalmazott viccesen, de elismerte, hogy sokat kell
dolgozni majd a játékosokkal, hogy közösen
jól záró védelmet alkosMarosvásárhely férfikosárlabda-csapata ugyanazzal az edzőpárossal kezdi a következő baj- sanak.
Ha a korábbi években augusztus 5-e
táján kezdte meg a felkészülést az új
bajnoki idényre a Maros Kosárlabdaklub, az idén csupán augusztus 20-ára
várják a vakációból a játékosokat, hogy
összegyűljenek Marosvásárhelyen. Egyrészt a korábbi kezdést nem indokolja
európai kuparészvétel előkészítése,
másrészt az idén a csapat nem vesz
részt a hagyományos egyhetes szovátai
edzőtáborban a pénzhiány miatt, a teljes felkészülési időszakban Marosvásárhelyen edzenek.

nokságot, amellyel az előzőt befejezte: Szászgáspár Barnabás (j) munkáját George Trif segíti.
Fotó: Nagy Tibor

Videoton – Partizan
és Viitorul – Salzburg
az EL-főtáblára jutásért
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Ami a többi magyar érdekeltségű csapatot illeti: a második selejtezőkörben a
Ferencvárost búcsúztató dán Midtjylland
(Korcsmár Zsolt) a ciprusi Apollon Limasszollal, a horvát Hajduk Split (Futács
Márkó) az angol Evertonnal, az ukrán Dinamo Kijev (Kádár Tamás) a portugál
Marítimóval, a lengyel Legia Varsó
(Nagy Dominik) pedig a moldovai Sheriff Tiraspollal csap össze a főtáblára kerülésért.
A Bajnokok Ligája-selejtezőtől búA két meccset augusztus 17-én és 24én játsszák, a tervek szerint az első mér- csúzó román Viitorul az osztrák Red Bull
Salzburggal játszik.
kőzést rendezik Belgrádban.

A Videoton a szerb Partizan Belgráddal találkozik a labdarúgó-Európa-liga selejtezőjének negyedik
fordulójában, amelyben már a főtáblára jutás lesz a tét. A párharc
egyik érdekessége, hogy Marko
Nikolic, a fehérváriak vezetőedzője a Partizantól érkezett a nyáron a Videotonhoz, a szerb
együttessel az előző idényben bajnokságot és kupát is nyert.

A műsor

EL-selejtező, 4. forduló, a párosítás: Partizan Belgrád (szerb) – ViDEOTON FC, Shkëndija
(macedón) – AC Milan (olasz), Vardar Szkopje (macedón) – Fenerbahce (török), Ajax Amsterdam (holland) – Rosenborg (norvég), NK Eszék (horvát) – Austria Bécs (osztrák), Crvena
Zvezda (szerb) – FK Krasznodar (orosz), Altach (osztrák) – Maccabi Tel-Aviv (izraeli), BATE
Boriszov (fehérorosz) – Olekszandrija (ukrán), FC Bruges (belga) – AEK Athén (görög), Marítimo (portugál) – Dinamo Kijev (ukrán), Dinamo Zágráb (horvát) – Skënderbeu (albán), Ludogorec (bolgár) – Suduva (litván), Panathinaikosz (görög) – Athletic Bilbao (spanyol), Apollon
Limasszol (ciprusi) – Midtjylland (dán), Domzale (szlovén) – Olympique Marseille (francia),
Hafnarfjördur (izlandi) – Braga (portugál), Everton (angol) – Hajduk Split (horvát), Utrecht
(holland) – Zenit (orosz), Legia Varsó (lengyel) – Sheriff Tiraspol (moldovai), ViiTORUL
(román) – Red Bull Salzburg (osztrák), Viktoria Plzen (cseh) – AEK Larnaka (ciprusi), PAOK
Szaloniki (görög) – Östersunds (svéd).

Bajnokok Ligája: Elkerülte
a nehezebb ellenfeleket a FCSB

Viszonylag szerencsésnek mondhatja magát a BL-selejtező utolsó körében is érdekelt Bukaresti FCSB: a román együttesnek a portugál Sporting Lisszabon jutott
ellenfélül, miközben játszhatott volna a Sevillával, a Liverpoollal vagy a Napolival
is.
Nem így a Szalai Ádám révén magyar érdekeltségűnek nevezhető együttes, a
német Hoffenheim, amely a lehetséges ellenfelek közül megkapta az egyik legnehezebbet, az FC Liverpoolt. Korhut Mihály együttese, a második körben a Budapest
Honvédot búcsúztató izraeli Hapoel Beer-Sheva a szlovén Maribor ellen, a Kleinheisler Lászlót is foglalkoztató kazah Astana pedig a skót Celtic Glasgow ellen próbálja meg kiharcolni a továbbjutást.
A párharcok első meccseit augusztus 15-én vagy 16-án rendezik, a visszavágókra
augusztus 22-én vagy 23-án kerül sor. A selejtező negyedik fordulójának győztesei
csatlakozhatnak a főtáblán az ott alanyi jogon szereplő 22 csapathoz, míg a vesztesek
az Európa-liga főtáblájára kerülnek.

A BL-selejtező negyedik fordulójának párosítása

* bajnokok ága: Karabakh (azeri) – FC Koppenhága (dán), APOEL (ciprusi) – Slavia Prága
(cseh), Olimpiakosz (görög) – HNK Rijeka (horvát), Celtic Glasgow (skót) – Astana (kazah),
Hapoel Beer Sheva (izraeli) – Maribor (szlovén);
* nem bajnokok ága: istanbul Basaksehir (török) – Sevilla (spanyol), Young Boys (svájci) –
CSZKA Moszkva (orosz), SSC Napoli (olasz) – OGC Nice (francia), Hoffenheim (német) – FC
Liverpool (angol), Sporting Lisszabon (portugál) – Bukaresti FCSB (román).

Torpi Waterpolo Camp: Vízilabdatábort rendeztek Marosvásárhelyen

Háromnapos vízilabdatábor
kezdődött pénteken Marosvásárhelyen, a Torpi Sportklub
szervezésében. Az úttörőnek
számító kezdeményezés célja
népszerűsíteni a sportágat,
ezért a városba utazott a
sportági szövetség elnöke és
a férfi-felnőttválogatott edzője is.

Farczádi Attila

Mindketten
hangsúlyozták,
mennyire fontos a gyerekekben és
szülőkben is tudatosítani mindenekelőtt a póló létezését, hiszen az elmúlt 30 évben ilyen tekintetben
nagyon kevés történt. A vizes
sportok mélyponton vannak Romániában, talán sohasem voltak ilyen
nehéz helyzetben, mint most, amikor a nemrégiben Budapesten zárult
vizes világbajnokságon egyetlen
érmet sem szerzett a román küldöttség. Egyértelmű, hogy valamit tenni

kell, és ilyenként a marosvásárhelyi
vízilabdatábor, amely a szakma, az
önkormányzat és a szponzorok
közös erőfeszítése alapján valósul
meg, remekül szolgálja a célt.
„A gyerekeknél kell elkezdeni a
munkát, és a legfontosabb, hogy
minél többen megértsék: bárki elmehet vízilabdázni! Nem drága
sport, olyan, mint a kézilabda, csak
vízben játsszák, nem igényel különleges játékfelszerelést, csak úszóruha (fürdőnadrág), törülköző és
akaraterő kell hozzá” – hangoztatta
a sportági szövetség elnöke, Călin
Gavruş az úszótábort beharangozó
sajtótájékoztatón.
A föderáció első embere szerint
az ilyen kezdeményezések megvalósításában rendkívül fontos, hogy
a szervezők partnerre leljenek a
helyi önkormányzatokban. A marosvásárhelyi városháza ilyenként
segítő társnak bizonyult, amit példaként kívánnak felhozni másutt is,

hangoztatta a sportvezető. Erre válaszul Claudiu Maior polgármesteri
tanácsadó és Sergiu Papuc alpolgármester is megerősítette: nagyon
fontosnak tartják az egészséges
életmódra nevelő tevékenységeket,
ezért a mindenféle akadályoztatás
ellenére is feltett szándékuk, hogy
az önkormányzat a jövőben se fordítson hátat a sportnak.
Dejan Stanojevic, a válogatott
edzője szerint a gyerekek legalább
annyira fontosak, mint a felnőttek,
főként abban a helyzetben, amelyben a romániai vízilabda jelenleg
található. „Minden kezdet nehéz, de
vállalni kell az indulás fáradalmait.
Nagyon fontosnak tartom, ami most
itt elkezdődik, meglehet, hogy néhány év múlva büszkén gondolunk
majd vissza erre az időre. Gyerekek
nélkül nincs jövő, és én mindent
megteszek, hogy lehetőségeim szerint segítsek” – fogalmazott.
A szervezők részéről Sorin Moldovan klubelnök, valamint a vízi-

Sorin Moldovan klubelnök üdvözli a vízilabdatábort beharangozó sajtótájékoztató vendégeit

labda-szakosztály vezetője, Pop
Paul köszöntötte a meghívottakat és
jelenlévőket. Hangsúlyozták, nem
klubokat hívtak meg a rendezvényre, hanem egyénileg fogadták
a jelentkezéseket. A pólótáborban
15 év alatti gyerekek vettek részt,
fiúk és lányok vegyesen az ország

különböző városaiból – Marosvásárhelyről is. Szakmai partnerként a
már említett Dejan Stanojevic mellett Cristian Iordache szövetségi
edző, Gheorghe Duncă edző, vízilabdaiskola-vezető, valamint Nenad
Djurovic erőnléti edző tett eleget a
Torpi SK meghívásának.
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Testvérpárharc és meg nem adott gólok: így nyert a Sepsi OSK a Viitorul ellen
csapatát, amikor egyedül vezette rá
a labdát az ellenfél kapujára, Rîmniceanu azonban verhetetlennek bizonyult. A Sepsi OSK litván
légiósa, Papsys révén is megkezdhette volna a gólgyártást (43.), de a
konstancai hálóőr ezúttal is helyén
volt, akárcsak Claudiu Herea (60.)

Megszerezte második győzelmét a Sepsi OSK a labdarúgó
1. ligában: az újonc háromszékiek meglepetésre 1-0-ra
felülmúlták a bajnoki címtartó Konstancai Viitorult
szombaton, a 4. fordulóban
Brassóban rendezett mérkőzésen. A találkozó egyetlen
gólját Patrick Petre remek indításából Hadnagy Attila szerezte, a 2. hosszabbításpercben.

A Viitorul emberhátrányban fejezte be a mérkőzést, miután csapatkapitánya, Kevin Boli a 78. percben
megkapta második sárga lapját és
ezzel a pirosat is. A mérkőzés érdekessége, hogy testvérpárharcra
adott alkalmat: szembekerült egymással a Sepsi OSK-nál szereplő
Claudiu Herea, valamint a Viitorul
játékosa, Ovidiu Herea.
A tengerpartiak zsinórban harmadik vereségüket szenvedték el az
egy hete az 1. ligában, valamint hét
közben a Bajnokok Ligája-selejtezőben jegyzett kudarc után. Hiába
uralták a játékot, sokat hibáztak

és Thiaw (86.) lehetőségénél. Mármár elkönyveltük a gól nélküli döntetlent, Hadnagy Attila azonban
másként gondolta: egy sikertelen
lövését követően Patrick Petre
remek keresztpasszát mesteri mozdulattal tette maga elé, majd futtából kilőtte a hosszú sarkot.

Jegyzőkönyv

házigazdájuk térfelén, gyakran
vesztettek labdát a büntetőterülethez közeledve, így a helyzetek elmaradtak. Első igazán veszélyes
helyzetükre a 44. percig kellett
várni, amikor Niczuly Roland kivédte Eric lövését. Ezt megelőzően
George Ţucudean betalált ugyan, de
lesről indult a mozdulata (21.). A
második félidő nyitányán deja-vu
érzésük lehetett a Hagi-csapat szurkolóinak: Ţucudean újra gólt lőtt
(48.), Kovács István játékvezető

pedig ismételten nem érvényesítette
a találatot – ezúttal azonban tévesen. Ez eléggé visszavetette a vendégek kezdeményező kedvét, így a
játék végéig csak két igazán komoly
lehetőséget jegyeztünk még fel a
Viitorul részéről, mindkettőt elhibázták, az elsőt Doru Dumitrescu
(50.), a másikat Florin Coman (88.)
révén.
A másik oldalon a később gólt
szerző Hadnagy Attila már a 28.
percben előnyhöz juttatthatta volna

Zenekínálat a kolozsvári
évszázados gesztenyefák árnyékában

Színes helyi zenekarokból álló koncertfelhozatallal érkezik a Sétatérre a 8. Kolozsvári Magyar Napok.

Az olyan nagy nevek mellett, mint Ocho Macho, a Magashegyi Underground és a Loose
Neckties Society, a Kowalsky meg a Vega vagy az Anna and the Barbies, sok más magyarországi, erdélyi és kifejezetten kolozsvári együttes is szórakoztatja az ünneplőket a Kolozsvári
Magyar Napok új helyszínén, a Sétatéren. Az alábbiakban bemutatott együttesek mindegyike
először lép fel e rendezvényen, így nem érdemes kihagyni őket.
A rendezvény életében új helyszínnek számító Sétatéren kedden kezdődik a pezsgés: az itt
elsőként fellépő együttes a Kolompos lesz. Kezdetben táncházi zenekarként, táncegyüttesek
kísérőiként vált ismertté, majd rövidesen önálló koncertjein népszerűsítette a magyar és Kárpát-medencei népzenét Svédországtól Szicíliáig, Kanadától Japánig. A magyar gyermekek
körében egyik legnépszerűbb együttesként ma is arra törekszik, hogy megszerettesse a gyermekekkel és szüleikkel azt a páratlan kulturális kincset, amelyet örökségül kaptak.
https://www.youtube.com/watch?v=K248RuELmT4
Szerdán az Ego Sum kézdivásárhelyi zenekar indít. A kilencvenes évek végi alter-gitárpop
és az újhullámos blues alapú garázsrockot ötvöző zene karakán, képszerű, néha pimasz szövegekkel egészül ki. A zenekar az elmúlt évek alatt körbemuzsikálta Erdély kocsmáit, és több
határon inneni és túli fesztiválon is megfordult.
https://www.youtube.com/watch?v=TFERCKBTyJ8
A Gyergyószentmiklóson alakult indie-pop-rockot játszó Dreamland Residents Margaret
Island-, Honeybeast-, Rúzsa Magdi-feldolgozásokkal is készül a gesztenyefák árnyékában
sorra kerülő szerdai fellépésére.
https://www.youtube.com/watch?v=FhLMEZVZPrY
Csütörtökön, augusztus 17-én a Metalon, kolozsvári diákokból álló együttes tombol a Sétatéren. A főként rockzenét játszó zenekar fiatal tagokból állt össze 2016-ban, és idénre már
olyan zenekarok előtt játszottak, mint a Kalapács, Akela, Twister, Kazah, Knock Out vagy
Rebel.
https://youtu.be/ks7BNZqEwDo
A rock után a Matiné Zenekar hívja a blues, bossa nova, folk, swing, rockballada és sok
más stílus világába kalandozó zenei kirándulásra a gyermekeket és természetesen a szülőket
is.
https://www.youtube.com/watch?v=e-ubJ-pS-J4
Pénteken ismét a kisebbeknek kedveskednek a szervezők: a Katáng zenekar a gyerekeknek
írt dalokon, megzenésített verseken keresztül kíván szólni az egész családhoz. Sajátos zenéjük
a kelta, magyar, klezmer és balkán népzene hangulataiból merít és jeles magyar költők verseiből táplálkozik.
https://youtu.be/mZQ24FP0YR4
Az idei Kolozsvári Magyar Napokon a hét végén mutatkoznak be az NKA Cseh Tamás
Programjának pártfogoltjai. A program célja a magyar könnyűzene támogatása, színvonalas
produkciók fellépési lehetőségeinek, külföldi népszerűsítésének elősegítése.
Elsőként egy igazi rockmetal trio zúzza majd a punkos dallamokat az új helyszín színpadján
pénteken. Ez lesz a budapesti Alone in the Moon együttes. A 2015-ben megjelent lemezük a
tinédzserkor és a digitalizáció előtti világ mementója, és egyúttal tisztelgés a 90-es és a kora
2000-es évek mainstream rock/metal zenéje előtt: a Nirvanától a Deftonesig, a Kyusstól a
Radioheadig, a Korntól a Toolig, 1991-től 2003-ig.
https://www.youtube.com/watch?v=ukULtv5JgwY
Szombaton a szintén budapesti Baron Mantis fog fellépni. Őket is a Cseh Tamás Program
karolta fel, és tette hangossá az MR2 Petőfi Rádió Akusztik műsorában. A Szigeten és a Szegedi Ifjúsági Napokon is fellépett zenekar először szerepel a Kolozsvári Magyar Napok színpadán. A Baron Mantis modern rockzenéje rendkívül dinamikus, lényegre törő és
sallangmentes. Angol szövegeik jelent, jövőt és múltat átívelő utazásra csábítanak.
https://www.youtube.com/watch?v=AxqR44JDGF8
A fiatal Massza együttest augusztus 20-án hallhatjuk. Ők is budapesti együttesként érkeznek
a 8. Kolozsvári Magyar Napokra, és fél háromtól húzzák a rock’n’rollt a Sétatéren.
https://youtu.be/UYqL3Wi_LAo
Őket követi a pop és a rock széles mezsgyéjén elhelyezkedő, néhol líraibb dallamokkal átitatott, néhol kemény rockba torkolló zenekar, a No Sugar. A 2016-os év legszebb erdélyi magyar dala a Hiszek benned című daluk lett. Repertoárjukban a saját dalok mellett a magyar és
az angol nyelvű pop-rock slágerek feldolgozásai egyaránt megtalálhatók.
https://www.youtube.com/watch?v=5qs0cQmwQmY
Folytatásban, hosszú idő után újra Kolozsváron lép fel a Trans Express! Az 1987 februárjában Kolozsváron alakult zenekar már az alapítás évében részt vett a romániai rockfesztiválokon, és mindegyiket magas fölénnyel megnyerte. Találkozzunk velük szombat este a
Sétatéren a 30 éves jubileumi koncertjükön!
https://www.youtube.com/watch?v=qzoZHZ3LA24

Labdarúgó 1. liga, 4. forduló: Sepsi OSK – Viitorul 1-0 (0-0)
Brassó, ifjúsági stadion, vezette: Kovács istván.
Gólszerző: Hadnagy Attila (90+2.).
Sárga lap: Oros (73.), illetve Boli (2., 78.), Dumitrescu (57.).
Kiállítva: Boli (78.).
Sepsi: Niczuly – Răduţoiu, i. Ursu, Oros, C. Grecu – Ghinga, Thiaw – P. Petre,
Cl. Herea (90. Mitra), Papsys (58. Huiban) – Hadnagy (90+4. Burlacu).
Viitorul: Rîmniceanu – S. Rădoi, Hodorogea, Mladen, Boli – A. Ciobanu, D. Dumitrescu (58. Cicâldău), Cr. Ganea – Ov. Herea, Ţucudean, Eric.

Eredményjelző

* 1. liga, 4. forduló (pénteki és szombati mérkőzések): Temesvári Poli ACS –
Bukaresti Juventus 2-1, Voluntari FC – Botoşani FC 1-3, Sepsi OSK – Konstancai
Viitorul 1-0, Jászvásári CSM Politehnica – Kolozsvári CFR 0-2;
* labdarúgó NB I., 4. forduló (szombati mérkőzések): Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Diósgyőr 4-0, Paks – Szombathelyi Haladás 2-0, Puskás Akadémia – Budapest Honvéd 0-2.

Mi van az amerikai szankciós
törvénycsomagban?

Az amerikai törvényhozók Iránt ballisztikusrakéta-programja és a terrorizmus támogatása,
Észak-Koreát
pedig
fegyverkísérletei miatt büntetik újabb gazdasági szankciókkal. Az Oroszország elleni
intézkedések indoklása Moszkva ukrajnai
politikájára, a Krím félsziget 2014-es bekebelezésére, Oroszország szíriai szerepvállalására, valamint nem utolsósorban a
tavalyi amerikai elnökválasztási folyamatba történt beavatkozására hivatkozik.
A Visszavágás Amerika ellenségeinek
szankciók révén című törvény, három fejezetre osztva, először az Iránra, majd az
Orosz Föderációra, végül az Észak-Koreára
vonatkozó szankciókat részletezi. Az alfejezetek részletesen kifejtik a szankciók
okát, mibenlétét és végrehajtásuk módját.
A törvény Iránra és Észak-Koreára is új
szankciókat szab ki, nagy nemzetközi
visszhangot és tiltakozást azonban az
Oroszország ellen hozott újabb büntető intézkedések váltottak ki.
A jogszabály bevezetőjében emlékeztet
rá, hogy Barack Obama előző elnök már
2014 márciusában rendeletben hatalmazta
fel a pénzügyminisztériumot azon személyek esetleges amerikai vagyonának befagyasztására, akik hozzájárultak az ukrajnai
helyzet kialakulásához, 2014 decemberében pedig a kongresszus törvényben is rögzítette az Oroszország elleni gazdasági
szankciókat. A jelenlegi törvény áttekinti és
kodifikálja a régebben hozott szankciókat,
és új szankciókat léptet életbe, konkrétan is
felsorolva, hogy ezek mely személyeket
vagy vállalatokat kell sújtsanak.
Az új szankciók elsősorban az orosz
energetikai szektor és bankrendszer szerep-

lőit, hadiipari cégeket és hírszerző ügynökségeket, valamint az amerikai intézmények
ellen végrehajtott számítógépes támadások
elkövetőit veszik célba. Emellett korrupcióval és az emberi jogok megsértésével vádolható személyeket és vállalkozásokat is
a szankciókkal sújtandók közé sorolnak. A
gyakorlatban ez az érintettek esetleges
amerikai vagyonának befagyasztását, amerikai vízumok megtagadását, avagy a gazdasági
együttműködési
lehetőségek
korlátozását vagy teljes tiltását jelenti.
A szankciók amerikai és európai cégeket
is érintenek. Korlátozzák az Egyesült Államok orosz vállalatokba való beruházási lehetőségeit, s amerikai cégek nem vehetnek
részt olyan orosz energetikai projektekben,
amelyekben orosz vállalatoknak legalább
33 százalékos részesedésük van. Az amerikai bankok változatlanul nem folyósíthatnak hosszú lejáratú hiteleket energetikai
projektekkel foglalkozó orosz cégeknek.
Az európai vállalatoknak pénzbüntetést
kell fizetniük, amennyiben részt vesznek
orosz energetikai beruházásokban – például
az Északi Áramlat-2 gázvezeték építésében
–, vagy bármilyen módon segítenek orosz
energetikai beruházásokat. Ez a szankció
német, francia, osztrák és holland vállalatokat érint, és ki is váltotta az érintettek tiltakozását. Jean-Claude Juncker, az Európai
Bizottság elnöke szerdán közölte: az Európai Unió kész megtorolni a büntetőintézkedéseket. A szankciók foganatosítása mellett
a törvény jelentősen korlátozza az elnök
hatalmát. A szankciókat korábban elnöki
rendeletekkel vezették be, s az amerikai elnökök bármikor azonnal visszavonhatták a
büntetőintézkedéseket. A törvény viszont
előírja, hogy minden olyan kérdésben,
amely „jelentősen befolyásolja az amerikai
külpolitikát”, az elnöknek jelentést kell előterjesztenie a kongresszusban és döntését
jóvá kell hagyatnia a törvényhozókkal.
A törvény kitér arra is, hogy az Egyesült
Államoknak együtt kell működnie partnereivel és szövetségeseivel Oroszország európai befolyásának korlátozásában. Erről a
külügyminiszternek évente beszámolót kell
készítenie a kongresszus számára. (MTI)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 15
tagja szombaton egyhangúlag elfogadott
egy határozatot, amelyben újabb szigorú
büntetőintézkedésekkel sújtotta Észak-Koreát annak nukleáris és rakétaprogramja
miatt. A szankció nyomán Phenjan évi 1
milliárd dollárnak megfelelő összegű forrásoktól eshet el. Az új intézkedéscsomag
a vas- és szénexportot, illetve a halászatot

érinti leginkább. Donald Trump amerikai
elnök januári beiktatása óta ezek az első
BT-szankciók, amelyeket amerikai kezdeményezésre léptettek életbe Észak-Koreával szemben. A kínai vétó hiánya azt
mutatja, hogy jelentősen változott a határozott nyomásgyakorlástól eddig ódzkodó
Peking hozzáállása a phenjani rezsimhez,
amelynek kizárólagos szövetségese. (MTI)

Donald Trump amerikai elnök szerdán aláírta az Oroszország, Irán és
Észak-Korea elleni újabb szankciókat tartalmazó törvénycsomagot,
amely ezzel hatályba lépett. A csomagot a kongresszus két háza elsöprő többséggel fogadta el a múlt
héten: a képviselőház 419 szavazattal 3 ellenében hagyta jóvá, a száz
tagú szenátusban pedig csak ketten
szavaztak ellene.

Újabb szigorú intézkedések Észak-Korea ellen
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A Népújság
hirdetési irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
KIADÓ garzon a Kárpátok sétányon
két egyetemista lány számára. Bére:
530 lej. Tel. 0770-340-264. (2848-I)
ELADÓ 1310-es Dacia, gyártási év
2000, 76.000 km-ben, metálszürke
színű. Tel. 0754-345-886. (2872-I)

Felfüggesztik a vízszolgáltatást

Az Aquaserv ivóvízszolgáltató vállalat értesíti a fogyasztókat, hogy a magas
hőmérsékleti értékek, illetve a fokozott vízfogyasztás miatt megszakítják az
ivóvízellátást az alábbi településeken, a következő program szerint:

Hétfő, augusztus 7.:
Mezőcsávás község: Mezőcsávás, Mezőszabad, Galambod, Mezőfele, Szabéd
Mezősámsond község: Mezősámsond és Lekence
Mezőmadaras
Mezőrücs község: Mezőrücs, Mezőszentmárton, Căciulata, Lenes
Mezőpagocsa
Mezőkirályfalva
Örményestanya
Mezőszilvás
Kedd, augusztus 8.
Mezőcsávás község: Mezőcsávás, Mezőszabad, Galambod, Mezőfele, Szabéd
Szerda, augusztus 9.
Nagysármás község: Nagysármás, Bánffytanya, Kissármás, Báld, Csehtelke, Marócháza,
Lárgatelep
Uzdiszentpéter község: Uzdiszentpéter és Tuson
Mezőpagocsa község: Mezőpagocsa, Ökröstó, Ciulea, Beleni, Dombos
Mezőbánd község: Szénáságy
A vállalat arra kéri az érintett települések lakóit, hogy mértékkel használják a vizet, és felhívja
a figyelmet, hogy a szolgáltatás újraindításakor előfordulhat, hogy rövid ideig zavaros víz folyik
majd a csapokból, a lerakódások miatt. Ez idő alatt ajánlott kizárólag háztartási célokra használni
a vizet. A vállalat a fogyasztók elnézését kéri a kellemetlenségért.
Az Aquaserv Rt.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT,
BÁROST, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60148)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyermekek számára ANIMÁTORT. Tel. 0722-268866. (60148)

A FAN COURIER MAROSVÁSÁRHELY alkalmaz FUTÁROKAT és ÁRUMOZGATÓKAT. Követelmények: felelősségérzet, komoly hozzáállás, rugalmasság; B kategóriás hajtási jogosítvány (a futároknak). Az önéletrajzokat a hr.tgmures@fancourier.ro e-mail-címre várjuk. Részletek a 0265/311-470-es
telefonszámon, 4062-es mellék. (60164)
PIZZÁST, KONYHÁST, FUTÁRT, PINCÉRT keresünk. Tel. 0755-387-474. (19189-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745696-055. (19212-I)

A DEPISTO STAR KFT. alkalmaz SZAKKÉPZETT és SEGÉD-VILLANYSZERELŐT építkezési
munkálatokra. További információ a 0770-654-788-as telefonszámon. (sz.-I)

ELADÓ bontott cserép Marosvásárhelyen. Tel. 0741-085-250. (1519)
ELADÓ
(2879)
TŰZIFA
(2880)

tűzifa.

Tel.

0749-837-290.

eladó.

Tel.

0740-910-651.

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2220)
TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628139. (2801)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (2875)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó
szívvel
emlékezünk
augusztus 7-én id. SIMON
SÁNDORRA halálának
5.
évfordulóján.
Míg élt, szerettük, míg élünk,
szeretettel emlékezünk rá.
Nyugodjon békében! Emlékét
kegyelettel őrzi felesége, fia
és szerettei. (sz.)
Az idő elmúlhat, szállhatnak
az évek, amíg élünk, velünk
lesz
szeretett
emléked.
Fájó
szívvel
emlékezünk
MITRA MÁRIÁRA született
Harcsás, akitől egy évvel
ezelőtt örökre búcsút vettünk.
Hiányát mindennap érezzük.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Örökké
emlékező szerettei. (2892-I)
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ELHALÁLOZÁS
„Nem magának élt, hanem másokat boldogítani volt élete célja, és
jót tenni élete öröme.” (Szent
Ambrus)
Vérző szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a drága jó férj, szerető apa,
TROMBITÁS GYÖRGY
(Gyuri),
a Művészeti Líceum
volt hegedűtanára
hosszú szenvedés, de nagy méltósággal és türelemmel viselt beteség után, értünk dobogó szíve
életének 63. évében megszűnt
dobogni. Drága halottunk temetése kedden, 2017. augusztus 8án 13 órakor lesz a református
temetőben.
Bánatosan búcsúzik tőle
felesége és lánya.
Drága emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (1574-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett testvérünk,
TROMBITÁS GYÖRGY
tanár
súlyos betegség után 63 éves
korában elhunyt. Temetése augusztus 8-án 13 órakor lesz a
marosvásárhelyi református temetőben. Nyugalma legyen
csendes!
Gyászoló testvérei. (1525-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk
drága barátunktól,
TROMBITÁS GYÖRGYTŐL.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Éva és családja. (1523-I)

Már hat hete, hogy örökre
elmentél,
itt hagytál bennünket, és búcsút
sem vettél.
Elhagytad a házat, amit úgy
szerettél,
minket és mindent, amiért
küzdöttél.
Pihenj csendesen, hol nincs már
fájdalom, szívünkben itt leszel,
míg élünk a világon. Könnyes az
út, mely a sírodhoz vezet,
a Jóisten őrködjön pihenésed
felett.
Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel már nem hozhatunk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg velünk voltál, mi nagyon szerettünk,
hiányzol nekünk, soha el nem feledünk.
Fájó szívvel emlékezünk június 24-ére, amikor a drága jó férj,
édesapa, nagyapa, após, testvér, közeli és távoli rokon, jó
barát, jó szomszéd, BÉRES SÁNDOR volt szabó eltávozott az
élők sorából.
Emlékét őrzi felesége, Vera, fia, Sándor, menye, Babi, unokái:
Renáta és Arnold, nővére, Júlia. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (2902-I)
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A Siletina Impex –
Helyi Közszállítási Vállalat Rt.

személyzetválogatást szervez autóbuszsofőri állások betöltésére:
Követelmények:
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (atestat)
– legkevesebb két év tapasztalat személyszállításban
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleges ajánlással a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók be
hétfőtől péntekig 9–15 óra között.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es telefonszámon.

